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Cum să ții o criză-n frâu:
joburi „de cămin”

Mihai Nistor – un
artist pirat al
timpurilor noastre
În anul 2005, Mihai Nistor și-a luat
șevaletul, culorile, foile și talentul și s-a
mutat în orașul de pe Someș pentru a face
cinste urbei, așa cum îi place să creadă.
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Foto: Mihai Bârsan

De veghe-n
redacţiile VEHMED

Dacă în țara noastră
criza financiară și-a făcut
simțită prezența undeva
prin 2008, în cămine ea
dăinuie de când există

studenți. Să nu credeți
că părinții noștri n-au
făcut niciodată comerț în
studenție ca să mai câștige
un ban în plus, doar că pe

Artiștii
„cresc” la Cluj
➥ PAGINA 11
EDITORIAL
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vremea aceea vorbeau de
blugi trapezi, țigări Kent
sau spray-uri Rexona.
➥ PAGINA 3

31 de milioane
de oameni
cred într-o
lume mai bună

Csiszar Zsuzsa este o artistă
din Cluj-Napoca, aflată la
prima expoziție de desene.

Cu o legitimație în piept, cu reportofonul,
camera foto și video, cu ziarul în geantă și
cu multă pasiune, implicare și dorință de
a practica jurnalismul, prin intermediul
proiectului VEHMED avem șansa să facem
ceea ce ne place și să pregătim un portofoliu
care să ne ajute la angajare.
Interviu cu cei care ne ajută în redacții,
experții VEHMED.

Agendă
În fiecare număr, îți recomandăm... (sau nu)
concerte, filme, piese
de teatru, cărți sau evenimente pentru viața
studențească!
p. 12
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Fă o şcoală ca afară! Versiunea DEMO

F

ascinația școlii superioare din străinătate ne chinuie,
mai mult sau mai puțin, pe toți. De asta sunt sigur.
N-am auzit încă student care să nu fie curios cum
e afară. Ce se studiază, care-i sistemul și care-s condițiile.
De multe ori sunt la fel ca la noi, doar că acolo lucrurile
sunt mai practice. Cel puțin asta m-a lăsat să cred ultima și
singura vizită pe care am făcut-o unei universități străine.
În orice caz, curiozitatea asta se poate rezolva fie printr-o
bursă Erasmus fie printr-un pas curajos și o decizie de a
studia în afară.
Pentru noi restul (adică cei care fie nu vrem, fie nu
putem să mergem cu Erasmus și cu siguranță nu avem

bani de studiat în afară) există alternative pentru a
satisface măcar curiozitatea la nivel de curriculă. Nu,
nu vorbesc de site-urile universităților pe care le-am
putea visa, ci chiar de unele cursuri pe care cei mai
norocoși le pot experimenta pe viu la fața locului. Am
descoperit o platformă care oferă o gamă de cursuri
de la universități renumite, complet gratuit. Pe Coursera (https://www.coursera.org/), celebrele Princeton,
Stanford, Michigan și Penn(sylvania) oferă gratuități
sub formă de cursuri.
De la cele mai tehnice, de algoritmică, compilatoare,
matematică și fizică, până la cele mai interesante de teo-

ria jocurilor, muzica globului, criptologie și gamification
(transpunerea unor acțiuni din jocuri în modele de business). Adică o gamă întreagă de cursuri care stau la baza
celebrității celor patru instituții. Nu încerc să vă conving
să vă apucați de toate. Nu vă recomand. Mai bine găsiți
ceva ce vă place și vă țineți cu dinții. E timpul să profităm
de ceea ce ni se oferă!
Știu că cel puțin doi dintre voi vor să arunce cu cărți
după mine pentru prezentarea unui produs educativ. Îmi
cer iertare, o să se repete!
Bogdan Beșliu
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1 Mai Muncitoresc?

Studenții și voluntariatul

D

e zeci de ani, românii, și nu numai, sărbătoresc an de an Ziua Internațională
a Muncii. Cu timpul, distracțiile s-au
schimbat, iar ceea ce facem noi de 1 Mai nu
seamănă cu ceea ce făceau părinții sau bunicii
noștri.
În special pentru studenți, ziua de 1 Mai
nu are semnificația de „Ziua Muncii”, ci
mai degrabă este o zi „legală” pentru băut.
Cei curajoși și îndrăgostiți de mare sunt cu
siguranță de 1 Mai în Vama Veche. Căldură,
plajă, bere, prieteni... o alternativă la Ziua
Muncii pentru cei care nu muncesc.
De-a lungul anilor, Vama a devenit o Mecca
pentru studenți în ziua de 1 Mai. Acolo nu contează de unde vii, câți bani ai în buzunar sau ce
muzică asculți. Spiritul Vămii se impregnează poate la anul, sau la celălalt an sau poate copii
în sufletul tău, astfel că 1 Mai este practic o noștri prind locurile special amenajate pentru
avanpremieră a lunilor de vară ce urmează „grătărit”.
Alexandra Biro
să fie petrecute pe valurile din Vama Veche.
Indiferent că ești copil, adolescent, tânăr
sau adult, de 1 Mai toți ne transformăm în
maeștri ai grătarului, ai fotbalului sau ai băInfo Vama Veche
utului de bere. Încă un lucru pe care îl avem
în comun toți românii, indiferent de sex sau
Tren:
vârstă, este faptul că toți suntem campioni
Cluj-Napoca – Constanța
la mâncatul de semințe. De 1 Mai, în urma
noastră, pe lângă PET-uri și jarul care încă
ora plecare 20.00 / ora sosire 11.00
mai emană căldură, rămân cojile de la semințe.
Constanța – Cluj-Napoca
Aruncându-le pe jos, sperăm că anul viitor,
când revenim pe pajiște, vom găsi o cultură
ora plecare 17.30 / ora sosire 05.29
de floarea soarelui.
Constanța - Vama Veche: microbuz
Din acest an, există o lege a picnicului
promulgată de președintele Traian Băsescu,
Autocar:
privind distracția principală a românului. Nu
Cluj-Napoca – Mangalia
se mai pot face „ieșiri la iarbă verde” decât
în locuri special amenajate, lucru perfect
ora plecare 21.30 / ora sosire 10.05
normal într-o țară care face parte din UniMangalia – Cluj-Napoca
unea Europeană, doar că nu prea există la
ora actuală astfel de locuri. Cu toate că legea
ora plecare 22.00 / ora sosire 12.00
există, primăriile nu au început să amenajeze
Cost: 240 lei dus-întors
mai multe locuri pentru picnic. Dar cine știe,

R-Evolution

E

C

e se poartă prin Cluj în sezonul primăvară-vară? Voluntariatul la festivaluri. Cum zâmbește un pic soarele de
mai, hop-țop centrul orașului e împânzit de
afișe care mai de care mai colorate cu deja
epicele festivaluri clujene: TIFF (Festivalul
Internațional de Film Transilvania), Zilele
Clujului, Très Courts (Festivalul de filme de
foarte scurtmetraj), Luna Studentului Clujean
etc. Pentru comunitatea studențească, acestea
pot însemna ceva mai mult decât încă niște
motive de party; pot fi ocazia perfectă să te
faci remacat, să descoperi atuuri pe care nici
nu știai că le ai.
Ca student, te poți implica în oricare dintre
festivaluri ca voluntar. Fiecare are specificul
lui, dar, în general, toate festivalurile au echipe
de oameni organizate pe domenii ca relațiile
cu publicul, presă, responsabili cu standurile
etc., domenii din care trebuie să alegi ce ți se
potrivește, dacă vrei să fii voluntar. Odată acceptat, va trebui să respecți un program impus
de organizatori, ceea ce s-ar putea să-ți pice
cam rău, pentru că o să înceapă sesiunea și va
trebui să-ți echilibrezi responsabilitățile. Pe
de altă parte, unele facultăți recunosc voluntariatul ca stagii de practică, deci s-ar putea
să scapi de un stres. Pe lângă asta, ai intrare
„moka” la toate evenimentele organizate de
festival, iar, în unele cazuri, se mai dau și ceva
bonuri de masă și se organizează petreceri
cu echipa. Asta depinde de organizatori și de
fondurile festivalului respectiv.
Voluntariat vs practică
Experiența de voluntar îți poate da ceva
mai mult decât o simplă adeverință de practică
(după care toți alergăm ca nebunii pe ultima
sută de metri). Activitățile sunt organizate
de echipă, deci toate reușitele și eșecurile se
împărtășesc în grup. De aceea, și legăturile

create între voluntari sunt foarte importante
nu numai pentru că îți vei putea face prieteni,
dar și pentru că te vei obișnui cu munca în
echipă, aspect indispensabil în orice loc de
muncă. Din păcate, facultățile și școala, în
general, minimalizează importanța lucrului
în echipă, fiindcă învățământul românesc
încă e bazat în proporție de 80% pe teorie. Și
cum știm că de multe ori practica atestată pe
adeverință nu e tocmai practică, voluntariatul
poate fi o alternativă la dobândirea abilităților
practice de care vei avea nevoie mai departe,
indiferent de domeniul ales. În afară de munca
în echipă, situațiile în care vei fi pus ca voluntar te vor ajuta să renunți la timiditatea de a
vorbi în public sau să-ți mai exersezi calitățile
de „orator”, dacă nu ești timid(ă).
Partea proastă la voluntariat e tocmai ideea
de voluntariat, pentru că nimeni nu te obligă
să termini ce ai început și poți renunța oricând.
Dar, gândind optimist, doar de-aia te-ai băgat
ca voluntar, pentru că vrei să duci lucrurile la
bun sfârșit, nu?
Cristina Ungurean

Limbo - un iad cu puzzle-uri

u nu sunt prea mare fan al jocurilor puzzle din diverse
motive, dar insist să vă prezint unul dintre cele mai
bune jocuri puzzle-platform din câte am văzut și jucat.
Vorbim aici de un joc făcut de o companie daneză care a demonstrat că un joc poate să fie o lucrare de artă într-un mod
foarte simplist din punctul de vedere al graficii și al poveștii.
Limbo, apărut în 2010, a sărit în topul meu personal de jocuri,
apropiindu-se de seria Diablo.
Personajul principal este un oarecare băiețel, prezentat în
tonuri de negru, care se plimbă bine-mersi prin ceea ce pare
un Infern alb negru. Ideea jocului e simplă: băiețelul trebuie
să-și găsească surioara. Am încercat mult și bine să fac o
comparație între băiețel și Dante Aligheri. Singurul element
comun pe care căpșorul meu l-a descoperit este numele de
Limbo. În „Divina Comedia” lui Aligheri, Limbo este primul
cerc al Iadului; un loc în care ajung toți copiii mici care au
murit înainte de a fi botezați.
În stadiul de producție a jocului, cei de la Playdeath au
pornit cu trei principii de bază. Să creeze un joc estetic cu
un impact visual ridicat fără a folosi o tehnologie avansată și
mecanisme complexe.
Mergând pe logica jocurilor apărute din 2009 până în
prezent, dacă grafica este bună, există o mare șansă ca gameplay-ul să fie dificil sau incomod în anumite situații. Ei nu! Al
doilea principiu al celor de la Playdeath a fost ca gameplayul să fie cât mai ușor pentru jucători. Considerând că jocul
este un 2D, funcțiile de bază pentru a-l controla pe băiețel
sunt cele clasice: stânga, dreapta și sus. Singurul lucru nou e
funcția de a trage/împinge diverse obiecte. De la început, ți
se spune că nu ai tutorial, deoarece producătorii au mers pe
ideea „try and die”. Dacă nu îți iese, băiețelul moare într-un

Revistă bilunară realizată în cadrul proiectului VEHMED
– Vehicule media pentru formarea abilităților practice,
televiziuni și ziare operate de studenți, cofinanțat din
Fondul European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Științe Politice, Administrative și
ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism
mod neplăcut, într-o încercare de a te convinge să îți schimbi
modul de abordare a puzzle-ului curent.
Dar Limbo are și câteva probleme. Prima parte a jocului
este plină de mini cinematic-uri care te introduc în atmosferă,
dar a doua jumatate e plină de puzzle-uri dificiale care s-ar
putea să-ți taie tot cheful de joc după câteva tentative eșuate.
Vina o poarta cei de la Playdeath, care au recunoscut că nu
am fost atenți la amplasarea puzzle-urilor.
O altă problemă ține de durata și finalul jocului. Mulți s-au
plâns de cele patru ore de joc ca fiind insuficiente în comparație
cu prețul jocului. Țin să îi corectez, pentru că 12$ pentru 4 ore
de joc nu e mult. Insistând pe această idee, pentru cele 4 ore
de joc pe care ți le oferă Modern Warfare 3, plătesti 35$. În
plus, finalul deschis i-a cam iritat pe fani. Dupa patru ore de
joc în care creierul tău răscolește fiecare neuron pentru a găsi
soluție, un final deschis nu mi se pare o răsplată pe măsură.
Considerând toate acestea, Limbo este un joc frumos pentru
o duminică ploioasă. Grafica, gameplay-ul simplu și sunetul
ambiental fac din Limbo un joc care își merită banii.
Cosmin Silaghi

Adresa redacției: Cluj-Napoca, str. Universității,
nr. 7-9, email: student.timescj@gmail.com
Redactori:
Christinne Schmidt
Veronica Barbu
Teodora Neagu
Teodora Căbuț
Mihai Bârsan
Anca Scutelnicu
Alexandra Biro
Răzvan Șut
Cristina Ungurean
Redactor Șef:
Bogdan Beșliu
Coordonator:
Daniel Iftene
O publicație IS UBB Cluj Student Media S.R.L.

Media
Consulting
Group
Universitatea
„Babeș-Bolayi”

Universitatea
„Hyperion”

Universitatea
Danubius

Revista 22

Asociația Română pentru
Managementul Proiectelor

Asociația Jurnaliștilor din
România

Media Consulting Group

FILMNOTIC.com
Proudly Producing Pictures
Filmnotic

3

19 APRILIE 2012 | nr. 4

CNDIPT
UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU 2007-2013

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!

Cum să ții o criză-n frâu:
joburi „de cămin”

Și în zilele noastre se mai practică negoțul cu
diferite produse, de la parfumuri la haine și
papuci, însă în ultima vreme studenții s-au
orientat mai mult spre prestarea unor servicii
contra cost. Oferta este variată, ai nevoie doar
de bani, timp și puțină răbdare.
Fie că vrei să te tunzi, pensezi, să te relaxezi în timp ce altcineva îți face cumpărăturile, în căminele studențești din Cluj vei găsi
mereu pe cineva care să te ajute. Pe bani, dar
oricum mai puțini decât în oraș. De exemplu,
dacă ai rămas fără bani și părul ți-a crescut,
însă nu-ți stă prea bine, vei găsi soluția în
„saloanele” de hairstyling din Hasdeu, unde
o tunsoare te poate costa între 5 și 12 lei, jumătate sau chiar de trei ori mai puțin decât
la un salon.
Pensat a la Hasdeu
„PENSAT - oricând, orice oră, aici aproape”.
Cu acest slogan își atrage Iulia clienții. Este
studentă în primul an la Facultatea de Litere, locuiește în căminul 6 din Hasdeu, iar
în timpul liber pensează contra unei sume
modice (5 lei). La prima vedere, poate trece ca o fată cuminte și puțin timidă, însă
Iulia e una din acele persoane care au știut
să se pună pe picioare atunci când banii se
duceau rapid.
Nu câștigă însă foarte mult, cam 25-30 lei
pe săptămână. „E adevărat, nu mă pot lăuda
cu un număr foarte mare de clienți, însă am
câțiva care sunt chiar fideli. Banii câștigați
se duc în principal pe mâncare, iar, în săptămânile mai productive, și pe ieșiri în oraș”.
Întrebată dacă pensatul ar putea deveni o
alternativă pentru viitor, afișează un zâmbet ștrengăresc și răspunde că nu s-a gândit
niciodată, însă nu prea își dorește să facă asta
toată viața.
Relaxare în cămin
Nu ne îndepărtăm prea mult de căminul 6 și
ajungem în 7, tot în Hasdeu. Dăm tot peste
antreprenori. De aceasta dată e vorba de masaj, iar maseurul e student la medicină în primul an. A ajuns să facă asta întâmplător sau...
poate nu... „Am învățat să fac masaj la Felix,
mergeam iarna și vara pentru un tratament
la coloană. Între timp, am ajuns să citesc mai
multe cărți de specialitate și ușor, ușor am
învățat și eu”, povestește Claudiu.
Chiar dacă practică o meserie oarecum

înrudită cu medicina, băiatul spune că nu se
gândește la masaj ca la un mod din care săși câștige pâinea de zi cu zi. Pentru el, banii
câștigați sunt doar bani de buzunar pentru că
nici nu ajunge să câștige foarte mult din asta.
Hairstyle de 5 lei
Printre fete umblă umătoarea zicală: „If your
hair is wrong, your entire life is wrong”. Adevărul e că multe dintre ele iau proverbul în
serios, astfel că mai mereu caută trucuri pentru a-și „înfrumuseța” freza, ceea ce până la
urmă nu-i de condamnat. Dacă ai rămas în
pană de idei, Andreea îți poate veni în ajutor
cu o serie de modele de împletituri de păr.
Este studentă în primul an la Litere și o poți
găsi în căminul 6.
Pasiunea pentru împletit își are rădăcinile
în copilărie când, împreună cu alte fete, încerca tot felul de tipuri de împletituri. Continuând cu liceul, Andreea și-a dat seama că
ar putea face chestia asta și pe bani, mai o
împletitură pentru nuntă, mai una pentru
petreceri și ușor, ușor a reușit să scoată și bani
din acest hobby.
Și-a dezvoltat afacerea și cu albume pe Facebook, cu diferite modele de împletituri din
care fetele pot să își aleagă. „Pentru inspirație
mai intru și pe diferite site-uri, însă spun dinainte care împletitură ți-ar sta bine și care
nu”, explică Andreea. Un păr aranjat de ea
te poate costa între 5 și 12 lei, în funcție de
complexitatea împletiturii, însă nu tot timpul
ia bani pe ceea ce face.
La ora actuală, saloanele de beauty merg
din ce în ce mai bine, iar din aranjarea părului
chiar se scot bani frumoși, de aceea Andreea
nu exclude posibilitatea unui job în domeniu,
astfel că se gândește serios ca în viitor să continue pe această cale.

Foto: Mihai Bârsan

Dacă în țara noastră criza
financiară și-a făcut simțită
prezența undeva prin 2008,
în cămine ea dăinuie de
când există studenți. Să nu
credeți că părinții noștri n-au
făcut niciodată comerț în
studenție ca să mai câștige
un ban în plus, doar că pe
vremea aceea vorbeau de
blugi trapezi, țigări Kent
sau spray-uri Rexona.

Uneori hobby = bani
De foarte multe ori, studenții aleg să-și transforme hobby-urile și abilitățile în surse de venit. E adevărat, nu se câștigă foarte mult din
asta, însă tot e bine că bugetul se suplimentează cu câțiva bănuți pentru ieșiri în oraș,
țigări sau mâncare.
Orice lucru bine făcut îți poate aduce bani
în plus, nu contează că instalezi Windows-uri
pentru cei mai nepricepuți sau că ajustezi și
modifici hainele celor care au mai slăbit și
cărora nu li se mai potrivesc. Nu contează
abilitatea, contează spiritul antreprenorial.
Chiar dacă poate ți se pare un lucru extrem de
simplu, mare îți va fi mirarea când vei descoperi cât de mulți studenți (studente mai ales)
nu știu să își instaleze un program sau să coasă
un tiv. Una peste alta, diferitele joburi ce se
practică în cămin vin atât în ajutorul celor care
au nevoie de un tuns/pensat/masaj pentru că
prețurile practicate sunt sub cele ale pieței,
cât și în ajutorul celor care prestează aceste
servicii, rotunjindu-le bugetul.
Unii vor spune că joburile de cămin sunt
o pierdere de timp și energie, având în vedere că cel mai probabil nu poți câștiga foarte
mulți bani din asta. Adevărul e că, dacă vrei
să faci bani, poți să îi scoți și din piatră seacă,
idei să ai.
Teodora Căbuț
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Maya de Cluj-Napoca
Am ales să vă prezint în acest număr
formația Maya din Cluj-Napoca,
deoarece este una din trupele care are
deja la activ numeroase concerte și
concursuri la care participă și încep să
devină încetul, cu încetul, cunoscuți pe
piața muzicală clujeană și națională.

Foto: Teodora beagu

În luna iulie formația împlinește doi ani de la înființare, iar
la începutul lunii aprilie au susținut primul concert din acest
an în Cluj-Napoca.
La acest concert a fost destul de multă lume care era deja
familiarizată cu formația și știau câteva dintre melodiile mai
cunoscute ale lor și le fredonau versurile.

Scrum de țigară, să bată vântul și să dispară,
Să plece de parcă nimic nu ar fi fost.
În 10 iunie 2011, formația a lansat primul lor videoclip
official denumit: Între nicăieri și adio.
Membrii formației sunt: Mihai Călian (Mișu) -voce, clape,
chitară, Tudor Badescu - chitară bass, Peter Szocs - chitară
electrică, Claudiu Vintilă - chitară acustică, Sorin Zamfir –
tobe.
Genul abordat de cei cinci băieți este pop-slow-rock, alături
de alte influențe muzicale și elemente acustice, pop progressive
și alternativ, pe fundalul versurilor inteligente.

difuzați destul de mult la CityFM București, unde au fost
pe locul 1 timp de trei săptămâni consecutive în RomTop cu
piesa “Scrum” și numărul 1 la Romanian Rock Radio, două
ediții consecutive.
MAYA a mai câștigat premiul Best Progressive Band 2009
la Global Battle of the Bands și a fost finalistă în Finala „Battle
of Songs Romania” 2009.
Unde cântă Maya?

De ce Maya?
Maya este o trupă din Ardeal care a început să capete notorietate datorită carismei membrilor ei și a faptului că au fost

Formația Maya a cântat și probabil va mai cânta la festivaluri:
la Folk You Vama Veche în anul 2010 și în 2011, în Brașov, la
TIMAF Cluj Napoca, Zilele Clujului 2011, Festivalul Tine-

retului Cugir 2011, Toamna Oradeană 2011, Trofeul Club A
2011-2012.
MAYA a fost și este invitată să susțină recitaluri în numeroase cluburi din Cluj, dar nu numai.
Ce înseamnă MAYA?
Acest cuvânt reprezintă într-o veche filozofie indiană, vălul
iluziei, mintea. Adică faptul că noi oamenii avem tendința de a
vedea doar forma lucrurilor și le scapăm substanța, înțelesurile.
Maya vrea să dezvăluie prin muzică substratul lucrurilor.
Teodora Neagu

Prin tren se „culeg” prietenii
pe deasupra, îmi mai și ținea de urât o bună bucată de vreme. Paradoxal, discuția nu a pornit
de la cărți sau cu fraza-clișeu: „Și, până unde
mergi?”; a pornit de la mâncare. Fata avea o
pungă plină numai cu chipsuri și biscuiți, dar
se uita cu jind la sandvișurile mele. Așa că, am
făcut schimb de mâncare.
Gabi, fata anti-„Ochii care
nu se văd se uită.”
Odată spartă gheața, am început să vorbim
de parcă eram prietene de-o viață. Experiența
acumulată de la infinitele jocuri „Fete, flori și
băieți” m-a învățat cum să pun întrebări incomode fetelor pe care abia le cunoșteam și să nu
mă simt ca un inchizitor. Astfel am aflat că o
cheamă Gabi, e în anul I la facultatea de Litere,
specializarea Italiană-Engleză, rămăsese fără
voce pentru că fusese la un party cu o noapte
înainte (șoptea, nu vorbea) și că mergea să-i
facă o surpriză prietenului ei din Galați. Și așa
s-a deschis Cutia Pandorei: relația la distanță.
Chiar dacă eram aproape în aceeași situație

cu Gabi, mi se părea foarte interesant să dau
peste cineva care nu credea în proverbul „Ochii
care nu se văd se uită.” Cu ochii sticlind de
entuziasm, în sunetele șinelor monotone, Gabi
mi-a povestit de-a fir-a păr despre relația
ei, începând din momentul în care au făcut
cunoștință până în prezent. Povestea ei aduce
a Romeo și Julieta, pentru că părinții nu erau
de acord cu relația lor (care împlinea deja 2
ani!), dar e presărată cu mici gelozii fără rost
între două persoane extrem de orgolioase. Ce
mi s-a părut curios e că disputele nu și le calmau prin conversații interminabile la mobil
sau prin discuții fără rost pe mess, ci prin
simpla, profunda, simbolica scrisoare. Fie din
cauza orgoliilor lor, fie pentru că amândoi sunt
nebuni după scris și literatură (amândoi sunt
la Litere), scrisoarea era refugiul amândurora
și-și făcea treaba de fiecare dată (când îi permitea și Poșta Română, bineînțeles).
Printre amintiri și „DOs and DON’Ts” în
relațiile la distanță, mă gândeam oare câți
studenți or mai fi în situația lui Gabi? Trenurile pleacă și vin zilnic în Cluj, dar ele transportă

mai mult decât oameni; transportă frământări, emoții, sentimente. Singurul lucru care
îți rămâne de făcut e să-ți deschizi mintea și
sufletul data viitoare când mergi cu trenul;
cine știe peste ce comoară de om poți să dai?
Cristina Ungurean

Șef de cămin = alegerea sa se face prin
votul direct al studenților din fiecare cămin.

Ce face?
Are rolul de a reprezenta interesele studenților
la nivel de cămin, de a comunica conducerii
Universității problemele existente în cămin și
de a veghea respectarea regulamentului din
cadrul căminului.
Veronica Barbu

Foto: sxc.hu

L

a începutul experienței mele de călătorit
cu trenul, mai exact în anul I, încercam
să-mi găsesc lucruri cu care să-mi omor
cele 6 ore de călătorie. Și, ca orice jurnalist
care se respectă, am început să fac o mică
„cercetare de teren”. În urma mini-studiului
meu, am observat că studenții care nu au laptopuri la ei (cazuri rare!) obișnuiesc să citească
o carte, să-și ia cursuri și să le citească, să
doarmă cu căștile în urechi sau să vorbească
cu prietenii/companionii de drum; așadar,
mi-am zis să le iau la rând.
Și cum nu aveam companioni de drum
cunoscuți, mi-am luat o carte. Am nimerit
într-un pseudo-compartiment (ăla care nu
are uși, ci doar locuri gupate câte patru locuri
față-n-față); eu le numesc locuri „à la sardinit”,
pentru că sunt atât de mici de parcă ai sta
într-o conservă.
Față în față cu mine s-a așezat o fată cu părul
creț, mică de statură și care zâmbea tot timpul.
Am observat că și ea și-a pregătit o carte destul
de stufoasă pentru drum. Semn bun pentru
mine, pentru că aveam subiect de discuție și,

Notă de subsol
Șef de an = este un student ales prin vot
liber și informal de către toți studenții unui an;
de obicei acesta este ales la începutul primului
an universitar.
1

Ce face?
Are rolul de a menține legătura cu secretariatul facultății, de a transmite orice informație
le este adresată studenților, să-i informeze
despre deciziile, modificările și alte aspecte
generale cu privire la viața universitară, programarea examenelor.

2
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Călin Ilea (fotograf): „E foarte important să
faci ce îți place, altfel nu ai succes”
Călin Ilea este fotograf de presă, a
terminat facultatea de jurnalism în
Cluj-Napoca și masterul în Statele
Unite, la Missouri School of Journalism.
A profesat atât în țară, în cadrul mai
multor instituții de presă, cât și în
străinătate, iar în prezent este freelancer.

Cum te-a ajutat facultatea în domeniul în care profesezi?
În facultate, am avut șansa să-l cunosc pe Ioan Petcu „Nonu”
la atelierul de fotojurnalism. Practic, de acolo a început povestea mea ca fotograf de presă sau mai bine zis ca fotograf serios.
Înainte eram pasionat, mă distram, mai făceam și eu poze pe
ici pe colo, dar nu am dat o atenție foarte mare. Dacă nu eram
la jurnalism, nu cred că aș fi ajuns să-l cunosc pe omul acesta
și, practic, nici să merg mai departe spre fotografie.
Cum ți-a venit ideea să te înscrii la master în Missouri
şși cum ai reușit?
Înaintea mea au fost trei români care au studiat la Missouri
School of Journalism, pe doi dintre ei îi cunosc personal și
sunt fotoreporteri, iar eu știam că acolo vreau să ajung. Cei
din Comisia Fulbright au fost cei care au facilitat plecarea
mea la master în Statele Unite.
Cum a fost să studiezi acolo?
Au fost doi ani și jumătate de studiu foarte-foarte frumoși.
Școala de acolo diferă mult de cea de la noi, tocmai din perspectiva de practică vs. teorie. Missouri School of Journalism
e singura școală de jurnalism din Statele Unite care are un
ziar propriu, ce funcționează ca orice alt ziar comercial. În
mod normal, nu se poate realiza aceasta doarece nu este o
concurență loială să lucrezi cu o mână de lucru ieftină, cea a
studenților, și să te bați pe aceași plajă comercială cu celelalte
instituții de presă. Activitatea se desfășoară ca în orice altă
instituție de presă, deci, dacă o dai în bară, e pe bune, iar dacă
faci un lucru bun, de asemenea este real și ești felicitat.
Cum te simți că reușești să practici ceea ce ai studiat
și ceea ce-ți place?
Da, în mod normal ar trebui să reușești să practici ceea ce ai
învățat, dar există două probleme majore. Pe fotojurnalism ești

De fiecare dată când avețti ocazia să
scrieți un articol sau să faceți o fotografie
chiar dacă nu sunt publicate, nu ezitați,
deoarece contează foarte mult la angajare
învățat destul de puține lucruri în cadrul facultății, pe de altă
parte nici sistemul de presă nu îți permite să faci foarte multe.
Marea majoritate a ziarelor, tot ce se publică la noi, se publică
la nivel de single, asta înseamnă că majoritatea materialelor
sunt ilustrate cu o singură imagine care ar trebui să spună
totul despre articolul respectiv, fie că e este reportaj, știre,
feature. În felul acesta e foarte greu ca fotograf să figurezi,
pentru că, la urma urmei, trebuie să spui povești în imagini
și nu în imagine. Inclusiv ideea de fotoreportaj, o colecție de
imagini de la un eveniment, nu este neapărat un fotoreportaj,

Foto: Călin Ilea

Ce te-a împins prima dată spre fotografie?
Primul pas a fost când am primit primul aparat de fotografiat de la niște prieteni de familie, undeva prin clasa a VII-a.
Apoi, prin liceu, am luat-o un pic mai în serios, mi-am cumpărat un aparat foto pe film și făceam fotografii prin clasă. Țin
minte că l-am luat chiar înainte de eclipsa din anul ‘98, eram
cercetaș și am fost într-o tabără la Vaideeni să vedem eclipsă.
Aceea a fost și prima eroare grandioasă legată de fotografiere,
nu am încărcat filmul corect în aparat și nu s-a făcut absolut
niciun cadru, cu alte cuvinte am început cu un eșec.

Mark Anderson își privește copiii, Jeremiah și Hannah Anderson, înainte de culcare. Uneori, el le permite copiilor să adoarmă pe canapeaua
din living sau chiar pe jos. Mark locuiește în Columbia, Missouri alături de 3 dintre cei 8 copii ai săi și își câștigă existența măturând străzile.

în cel mai bun caz este un eseu fotografic.
Cât de important este pentru tine să-ți placă ceea ce
faci?
E foarte important să faci ceea ce îți place, altfel nu poți să
ai succes. Dacă nu faci ceea ce-ți place, ajungi la un moment
dat să te plafonezi. Te duci la job, îți faci treaba și atât, rămâi
la nivelul acela, dar, în situația în care îți place, întotdeauna
vei încerca să faci ceva mai mult, să împingi lucrurile mai
departe și să îți depășești barierele personale.
Ce îți place cel mai mult să fotografiezi?
Oameni. Prefer să fotografiez oameni în detrimentul peisajelor, al fotografiei conceptuale sau al artei fotografice.
Care este domeniul fotografiei din care crezi că se
câștigă cel mai bine?
Cred că cei mai mulți bani se fac din advertising, modă și
nunți. Din păcate, în presă nu prea se mai plătește și foarte
mulți fotojurnaliști buni au rămas fără job, au fost dați afară
și au trebuit să se reprofileze. Dacă îmi puneai întrebarea asta
acum 4-5 ani, îți spuneam că eu nu fac nunți pentru că este
sub demnitatea mea. Greșit! Este o greșeală ce o fac foarte
mulți fotojurnaliști, spunând la fel ca mine. Ei bine, nu e așa,
sunt fotojurnaliști care își câștigă banii din nunți pentru a-și
susține proiectele personale. Din păcate, presă românească
nu îți oferă suficenți bani încât să te susții, decât în foarte
puține cazuri.
Spontanul sau cadrele regizate?
Sunt total împotriva celor regizate. În mod normal, spontanul ar trebui să fie pe primul loc, dar există situații în care
trebuie să regizezi cadre și nu neapărat să le regizezi, cât să
faci portrete în mediul personajului, acolo poți să mai regizezi, însă trebuie să precizezi în descrierea fotografiei că ai
intervenit și nu este un cadru natural. Din păcate, la noi se
regizează foarte multe imagini și nu numai că se regizează,
dar nici măcar nu se menționează acest lucru. În televiziune,
chestia asta se poate vedea cu ochiul liber, în fotografie e mai
greu. Când faci lucrurile astea, tu de fapt îți înșeli cititorul.
Dacă ai vrea să promovezi Clujul, ce zone/oameni ai
alege să fotografiezi?
Sunt foarte multe locuri frumoase în Cluj pe care le poți
fotografia, dacă ai răbdare și ești un fotograf bun poți să obții

maximul. Plecând de la ideea aceasta, mă gândesc la Piața
Unirii, cu statuia lui Matei Corvin, dacă îți alegi o anumită
oră din zi sau o anumită zi din săptămână. Dar revin la ideea
mea inițială: cred că se poate face o promovare foarte bună a
Clujului prezentând povești ale oameniilor în imagini. Oameni
importanți, cărora să le dăm masca jos. În momentul în care
reușești să dai jos această fațadă și să prezinți povestea omului,
devine mult mai puternică informația. Aș lua un actor, un
om politic, un sportiv și un student și aș alege să-i fotografiez
dincolo de activitatea lor de zi cu zi. Sunt sigur că ar ieși la
iveală niște povești extraordinare.
Te vezi la un moment dat reîntorcându-te la poziția de
fotoreporter sportiv?
Perioada de fotoreporter de sport a fost foarte frumoasă.
Dincolo de nenumăratele competiții la care am participat,
mi-a dat și ocazia să călătoresc foarte mult, am bătut țara în
lung și-n lat. Odată cu echipele care plecau în străinătate, am
reușit să plec și eu și să văd locuri pe care altfel cu siguranță
nu mi-aș fi permis să merg să le vizitez.
Fotografia de sport m-a ajutat ca viteză de reacție. În momentul în care reușești să realizezei fotografia de sport foarte
bine, în 90% din cazuri poți să faci orice alt gen de fotografie
foarte bine. Sportul te educă, îți educă ochiul și viteza de
reacție.
Aș vrea să mă întorc la un moment dat la fotografiile de sport,
dar făcându-l un pic altfel. Trecând dincolo de competiție sau
de momentul acela de intensitate maximă pe care îl folosesc
majoritatea publicațiilor, aș vrea mai mult să merg pe partea
de fotoreportaj, să văd poveștile sportivilor.

Ce sfaturi le dai studenților pasionați de fotografie
pentru a reuși în acest domeniu?
De fiecare dată când există un invitat la cursurile de jurnalism, indiferent cât de mare, cât de mic e, mergeți la cursurile
respective pentru că nu se știe niciodată cum acel om îți poate
schimba traiectoria printr-o frază sau două cuvinte. E foarte
important să cauți informații, să le digeri și din alte surse
decât cele pe care le ai în momentul în care stai în bancă. Iar
un alt sfat este să munciți cât mai mult! De fiecare dată când
aveți ocazia să scrieți un articol sau să faceți o fotografie, chiar
dacă nu sunt publicate, nu ezitați, deoarece contează foarte
mult la angajare.
Interviu realizat de Veronica Barbu
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31 de milioane de oameni
cred într-o lume mai bună
Sunt sigură că mulți dintre
voi ați auzit despre ei.
Cercetașii sunt cunoscuți,
cel mai adesea, ca fiind cei
care fac focuri de tabără și
dorm în corturi. Uneori, li se
asociază și supraviețuirea
în natură sau chiar ideea că
ei sunt cei care reușesc „să
facă focul fără chibrituri”.
Cine sunt cercetașii, de fapt,
și ce fac ei, mai exact?

Anglia. Insula Brownsea, mai exact. Anul
1907. Aici și acum începe povestea. Personajul care dă viață cercetășiei este Lordul Baden
Powell, care organizează o tabără în cadrul
căreia promovează cu ajutorul educației nonformale spiritul de aventură, lucrul în echipă și
progresul personal. Un an mai târziu, Powell
lansează cartea „Scouting for boys”, pe baza
căreia sute de tineri din Marea Britanie au
început să se organizeze singuri în ceea ce este
cunoscut în lumea cercetășească sub numele
de patrule. Organizația Națională Cercetașii
României se numește instituția existentă în
țara noastră, cercetașii fiind împărțiți în centre locale. Voluntariatul stă la baza tuturor
activităților pe care ei le desfășoară. În total,
sunt 31 de milioane de cercetași în lume. 31
de milioane de oameni care cred într-o lume
mai bună.
Ce înseamnă să fii cercetaș?
Cercetășia înseamnă volutariat; concret, la
vârsta studenției, poți fi lider/ajutor de lider
pentru cercetașii mai mici. Ramura de vârstă cu care lucrezi ține de decizia ta: Lupișori
– clasele primare, Temerari – gimnaziu sau
Exploratori – liceu. O a patra grupă, Seniorii,
cuprinde cercetașii cu vârsta între 19 și 24 de
ani. Cercetășia nu are însă o limită de vârstă;
există cercetași de 70 de ani. Să fii cercetaș
nu se rezumă la tabere și supraviețuire, acea
imagine incompletă pe care majoritatea oamenilor o au în minte. Cercetășia presupune mult
mai mult. Scopul ei e simplu, e un slogan aș
putea spune, pe care orice cercetaș îl cunoaște
și încearcă să îl respecte: Creăm o lume mai
bună! Cum? Prin faptul că devenim noi înșine

Foto: Christubbe Scgmidt

Când și cum a apărut cercetășia?

mai buni, ajutându-i pe cei din jurul nostru să
devină, la rândul lor, mai buni. Apare astfel
un progres la nivel de societate, la nivel local,
bazat pe progresul personal, element-cheie
în cercetășie.
Cercetășia are ca țel educația pentru viață și
se deosebește de celelalte organizații prin ceva
specific: Metoda Scout. Astfel, fiecare cercetaș
respectă o Lege și o Promisiune și știe că trebuie
să fie „Gata oricând”. Educația non-formală
pe care cercetășia o oferă vine în completarea
educației primite în familie și în școală. Fiecare
joc, fiecare activitate are în spate câteva obiective educaționale, pe care copiii nu le „ghicesc”,
astfel fiind îndeplinită o altă caracteristică a
cercetășiei: learning by doing.
De ce ai alege să fii cercetaș?
Probabil pentru că prin cercetășie participi la
acea mică schimbare în lume pe care toți ne- o

dorim, probabil pentru că ești mereu înconjurat de oameni deschiși, energici, optimiști sau
probabil că pur și simplu reușești să realizezi
ceva nu doar pentru tine, ci și pentru cei din
jurul tău. Conștiința că aparții unui grup, că
ești mereu în căutarea aventurii, că te distrezi,
cultivând în același timp respectul față de sine
și față de cel de lângă tine, că vei avea mereu
un munte mai mare de cucerit și că nu ești niciodată singur, ci înconjurat de mii de prieteni.
Sunt sute de motive pentru care merită să fii
cercetaș. Sute de motive și o singură condiție:
să vrei! Oricine poate fi cercetaș. E nevoie
doar de dorință. Iar cercetășia ne amintește
că nu trebuie să renunțăm niciodată la a deveni mai buni. E voluntariatul care devine un
mod de viață.
Povestea nu poate fi rezumată într-un articol și tinerii nu știu, de cele mai multe ori,
ce e dincolo de imaginea oamenilor cu eșarfă
și rucsac în spate. Nici eu nu știam aproape

nimic, dar lumea pe care am găsit-o m-a captat instantaneu. Dacă e să transmit ceva mai
departe, e o idee pe care am reținut-o de la
un trainer cercetaș: Cercetășia nu va dispărea
niciodată. Pentru că oamenii vor dori și vor
încerca să fie mereu mai buni.
Da, cu siguranță, cercetășia nu poate fi
descrisă în cuvinte. Nici chiar imaginile nu o
reușesc să o descrie îndeajuns, dacă nu te afli
efectiv acolo, în mijlocul acțiunii. Trebuie să
o simți ca să o poți înțelege. Un training la
care am participat recent mi-a confirmat acest
lucru. Am fost primită de oameni prietenoși
și deschiși, am înțeles că lucrul în echipă e
foarte important și că voluntariatul pe care
noi îl facem ajută enorm în dezvoltarea armonioasă a unui copil, în dezvoltarea armonioasă a societății și mai apoi a lumii. Am un
singur regret: că am ajuns cercetașă la 19, și
nu la 7 ani!
Christinne Schmidt

livestream.com/ub2tv
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„U” - Pentru unii o vocală,
pentru alţii un simbol!

N

u mai este un șoc când schimbi programele la televizor și ajungi la programele de sport, iar pe toate să
fie fotbal. Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că fotbalul a ajuns cel mai popular și cel mai iubit
sport din lume. De multe ori, meciurile de fotbal sunt tratate ca niște probleme existențiale de suporterii
patimași, iar diferențele regionale, culturale sau chiar cele religioase sporesc și ele patimile născute din înfruntările sportive. Cluburile de fotbal au ajuns să fie văzute ca simboluri ale apartenenței la un grup și, de multe ori,
disputele dintre susținătorii lor au scris istorie.
De aceea, mulți sunt cei car vor să fie părtași măcar odată în viață la un asmenea derby. Când vine vorba de
orașul Cluj, pentru mulți simbolul e „U”. Una dintre cele mai recente dovezi că e mai mult decât fotbal a apărut
pe o rețea socială unde se găseau de cumpărat două bilete, secțiunea VIP, la un meci al Universității Cluj la
prețul unui bilet normal și nu mică mi-a fost mirarea să văd primul comentariu: „Cine ține cu „U” nu are nevoie
de fotoliu, noi stăm în peluză!”. Iar pasiunea lor nu are nevoie de alte cuvinte!
Fotoreportaj de Răzvan Şut
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Foto: Arhiva AEGEE

Foto: Arhiva OSUBB

OSUBB – cu și despre studenți

C

ea mai importantă și numeroasă
organizație studențească din Cluj-Napoca, Organizația Studențiilor din „Universitatea Babeș - Bolyai” se pregătește pentru
cel mai important și drag proiect al lor: Junior Summer University. Proiectul a ajuns anul
acesta la a V-a ediție. „Este practic o școală de
vară care se desfășoară pe durata a două săptămâni, în care aproximativ 250 de elevi de clasa
a 11-a vin la Cluj pentru a experimenta viața de
student și pentru a-și putea alege facultatea
pe care doresc să o urmeze, în cunoștință de
cauză. Începând de anul trecut, proiectul a fost
extins și în cadrul altor universități din țară, el
reprezentând o oportunitate unică pentru elevii
de liceu și pentru alegerea pe care aceștia o vor
face cu privire la universitatea și facultatea la
care vor dori să studieze”, spune Andreea Petruț
(foto), președintele OSUBB.

Datorită faptului că OSUBB este o
organizație cu tradiție - există din 1997 în
Cluj-Napoca - tot mai mulți studenți sunt
interesați să devină voluntari pe parcursul
facultății. Avantajele sunt multe, dar „principala satisfacție a voluntarilor noștri este să
vadă cum prin efortul depus de ei au putut
rezolva probleme ale studenților, dar și prin
stagiile de formare la care participă pentru
a se specializa pe un anumit domeniu, astfel
încât să poată da randament în activitățiile pe
care le desfășoară în beneficiul studenților”,
adaugă Andreea Petruț.
Obiectivele OSUBB sunt să informeze
studenții asupra noilor direcții din politicile
educaționale, să faciliteze accesul studenților
la informațiile cultural - educationale, să
sprijine studenții cu potențial de dezvoltare
în ariile culturale, educaționale și profesionale; să promoveze voluntariatului în mediul studențesc, consolidarea unei rețele de
organizații studențești atât în Cluj-Napoca,
în țară, cât și pe plan internațional și să promoveze “învațământul centrat pe student“.
OSUBB oferă studenților cadrul necesar
pentru a se constitui ca un grup puternic, a căror voce să poată conta în comunitate, iar prin
cultura organizațională și prin apartenența la
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești
din România, ei promovează valorile autentice
ale mișcării studențești, adică apartența la un
grup care își dorește să rezolve problemele cu
care studenții și societatea se confruntă.

La UBB pentru OSUBB
Andreea Petruț e unul dintre cei mai
pasionați membri ai organizației. „Eu sunt
un caz mai special. În 2008 eram elevă în clasa
a 11-a și am participat la prima ediție a proiectului JSU. Am ales să studiez la UBB special
pentru a face parte din OSUBB, pentru că am
fost fascinată de pasiunea pe care voluntarii de
atunci ai organizației o puneau în activitățile
pe care le desfășurau și pentru că mi s-a părut
ceva extraordinar să văd o mulțime de oameni
diverși, animați de același scop. Apoi mi-am
dat seama că OSUBB este locul care îmi oferă
libertatea de a-mi pune ideile în aplicare și
de a găsi oameni împreună cu care să ajutăm
la construirea unei societăți mai bune, mai
democratice, mai educate.”

Nume: VOLUNTAR OSUBB
Domiciliu: Campus Hașdeu, Cluj Napoca
Formare și Experiență: 3 ani în cadrul
organizației

Fotograf pentru copii
Candidatul ideal: tânăr(ă), sociabil(ă),
abilități bune de comunicare cu copii.
Cunoștințe vaste în domeniul fotografiei.
Reprezintă un avantaj: echipament foto
propriu, cunoștințe de postprocesare a fotografiilor (Photoshop), permis de conducere B
și mașină proprie.

- Spirit de inițiativă, implicat, competitiv

nare,
dar și om de echipă
- Obișnuit cu diversitate și multicul- Nu mă sfiesc de la a vorbi în public
sau cu persoane pe care nu le cunosc
- Management bun al timpului și al
finanțelor

- Sociabil, deschis, prietenos

- Cunoștințe de scriere de proiecte

- Încrezător, ambițios, hotărât

- Lucrez bine și cu stres, și cu deadli-

- Optimist, Curajos, Creativ

ne-uri

- Tolerant și empatic
- Descurcăreț, adaptabil, corect
- Informat – posed cunoștințe variate
despre tot ce ține de universitate și

- Respect și sustin anumite principii
si valori
- Incoruptibil

viața de student
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- Abilități de organizare și coordo-

turalitate

Abilități și competențe:

- Loial și solidar
Studii: nu sunt obligatorii studiile superioare, dar constituie un avantaj.
Salariu: în funcție de program și numărul
de ședințe foto. 300 euro - 1.500 euro.

Alexandra Biro

CURRICULUM VITAE

- Simț civic și spirit de sacrificiu

Profil de job

În 5 ani Andreea Petruț își dorește „ ca
fiecare student din UBB să fii interacționat
măcar odată cu OSUBB-ul, să reușim să creăm
un cadru democratic în care cât mai mulți
studenți să își dorească să participe la luarea
deciziilor care privesc politicile UBB-ului, să
reușim să devenim o platformă care să reunească toate opiniile care privesc studenții,
iar prin consens să reușim ca acele propuneri
să ajute în mod real la dezvoltarea UBB-ului,
comunității locale clujene, dar și a mișcării
studențești de la nivel național.”
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De veghe-n redacţiile VEHMED

Foto: Student Media

Cu o legitimație în piept, cu reportofonul, camera foto și video, cu ziarul în geantă și cu multă pasiune, implicare și dorință de
a practica jurnalismul, prin intermediul proiectului VEHMED avem şansa să facem ceea ce ne place și să pregătim un portofoliu
care să ne ajute la angajare. Ca toate acestea să fie la un nivel avansat, avem nevoie și de oameni „cu vechime” în presă, care
Interviuri realizare de Teodora Neagu
să ne învețe cum se face propriu-zis. Adică avem nevoie de experți.						

Alin Gelmărean este expertul și coordonatorul pe programe al
televiziunii STV din cadrul proiectului VEHMED. A terminat
cursurile Universității Tehnice Cluj-Napoca la Facultatea de
Tehnologia Construcției de Mașini în 1994, ca mai apoi să facă
Școala Națională de Studii Politice și Administratie (SNSPA),
Facultatea de Relații Publice și Comunicare „David Ogilvy” din
București. Astfel, au urmat o mulțime de cursuri, burse, mai
recentă fiind cea la Academia de Film și Televiziune din Berlin.
Alin a ajuns întâmplător în televiziune, după ce s-a prezentat
la o preselecție pentru posturi de redactori la TVR Cluj, la sugestia prietenului lui, Ovidiu Uscat. Nu părea o opțiune foarte
strălucită, nici nu știa prea multe atunci despre presă, dar a
încercat și a reușit. A început ca redactor de știri, s-a mutat
la departamentul social-economic, apoi a lucrat la emisiunea
Garantat 100%, a fost promovat ca șef la știri, iar acum are
funcția de redactor șef de programe la TVR Cluj și se ocupă
de tot ceea ce înseamnă structura de programe, grilă, bugete
și colaborările cu canalele naționale (TVR 1, TVR 2, TVR 3,
TVR HD și TVR Cultural). Lucrează și acum la TVR Cluj și
nu neagă că a avut de nenumărate ori oferte tentante și nu
numai în mass-media.
De la prima emisie până acum...
...a evoluat foarte bine, mai este de lucru, dar m-am uitat
la materiale și se vede o diferență mare față de prima emisie.
Studenții au început să înțeleagă. Noi discutăm după fiecare
emisie, avem două ședințe pe săptămână. Încercăm și cred
că am reușit în mare parte să ne organizăm ca o adevărată
instituție de presă.
Dacă nu erați în domeniul televiziunii, ce altceva ați
fi făcut?
Greu de spus. Eu am terminat Politehnica și anii ’93, ’94
erau alte vremuri și lucrurile s-au schimbat cu o rapiditate
fantastică în cei aproape 20 de ani. Să te gândești că la vremea
aceea nu erau internetul, telefoanele mobile, nu erau televiziunile private, nu era nimic. Nu știu ce aș fi făcut. Probabil mă
angajam ca inginer și apoi nu știu ce făceam.
Ce șanse au studenții să reușească în acest domeniu?
Le-am spus că au șansa pe care alții nu au avut-o: să lucreze la început de drum pe o aparatură modernă, de ultimă
generație, să aibă parte de un studio și efectiv să se joace de-a
televiziunea de început. Pentru că asta este de fapt menirea
proiectului. Sunt câțiva care sunt foarte buni, alții sunt buni
pe tehnic, sunt unii care își doresc foarte mult să lucreze ca și
cameramani, sunt ambițioși și muncesc ca să recupereze unde
nu au anumite abilități. Important este să fii consecvent în
meseria asta. Cred că este o echipă „tare”. Din păcate, peste
puțină vreme ne vom despărți, dar sunt convins ca majoritatea
vor pleca cu un ABC consistent de aici, care în mod cert le va
folosi în caz că vor mai lucra în acest domeniu.

Claudiu Moisescu este unul dintre experții care îi învață pe
studenții de la StudenTV tehnologii TV, încadraturi video și
alte lucruri care trebuie să fie știute de jurnaliștii din televiziuni.
Claudiu a devenit pasionat de camere video încă din timpul
comunismului, când, licean fiind, și-a cumpărat una de la un
doctor care voia să filmeze operații, dar nu a folosit-o. Camera
costa aproape cât două Dacii, pe vremurile acelea.
După revoluția din 1989, au început să apară televizinile private
și Claudiu Moisescu și-a început cariera în domeniu. A lucrat la
NCN și 13 ani la PRO TV, iar acum este independent și produce
filme de ficțiune, videoclipuri, trailere, filme de companii,
diverse spoturi și îi coordonează pe studenții jurnaliști.
Ce au învățat studenții în acest studio?
Îi învăț pe studenți încadraturi, cum se mânuiește o cameră,
cum se montează, reguli de bază. Au învățat regie de emisie,
lucruri tehnice, montaj, sunet, dar nu e greu, trebuie să fii
creativ, iar regulile se învață într-o oră. Dacă știi încadraturile,
te poți juca cu ele și, dacă ești bun, poți face multe.
Sunt diferențe de la prima emisie până în momentul
de față?
Da, se văd diferențe, materialele sunt mai îngrijite. Ei sunt
acum la nivelul de televiziune locală, dacă am sta să lucrăm
mai mult, am trece peste ce este pe piața locală. Din cauza
bugetelor și a timpului, televiziunile din România nu consumă
încă reportajele video și documentarele. Puține țări au atâtea
televiziuni cum are România, aproximativ 80 naționale.

Daniel Iftene este coordonatorul redacției de presă scrisă
StudenTimes și vine mai mereu cu un zâmbet și cu un sfat la
redacție. Ne așezăm la masă, discutăm materialele, posibile
subiecte, dar sigur că fără o glumă, fără bună dispoziție și
entuziasm parcă nu putem face nimic. Din fericire, noi avem
din toate câte un pic.
Daniel a terminat jurnalismul la Cluj, apoi un master în
jurnalism și istorie orală, iar acum ajută studenții să devină,
la rândul lor, jurnaliști.
După masterat, s-a angajat la Foaia Transilvană chiar de
la începuturile ziarului și a făcut parte din echipa de bază,
lucrând cinci ani în aceeași redacție. La Foaia Transilvană a
început ca redactor pe partea de integrare europeană, apoi
a trecut spre reportaj, a ajuns editor, ca mai apoi să ocupe
funcția de redactor șef adjunct. Ruptura a avut loc însă în
urmă cu câteva luni, în momentul în care a ales să se dedice
proiectelor personale.
Care crezi că este viitorul studenților din această
redacție?
Eu cred că au un punct de plecare foarte bun. Ceea ce aș
vrea să se întâmple este ca ei să înceapă să își dezvolte proiecte
personale: reportaje, anchete, lucruri cu care să iasă în lume, să
gândească proiecte mai mari pe care le-ar putea propune presei
locale sau naționale. În momentul în care vor pleca de aici, vor
avea un portofoliu cu care o să se poată duce să se angajeze,
ceea ce contează foarte mult în presă. Așa demonstrezi că nu
ești cineva care doar are nevoie de niște bani și ar putea face
jurnalism la fel de bine cum ar putea vinde covrigi.
Cum a evoluat redacția StudenTimes de la primul număr până acum?
A evoluat foarte bine. Lucrurile care au crescut foarte mult
în interiorul redacției sunt comunicarea și lucrul în echipă.
Începem să ne cunoaștem fiecare plusurile și minusurile, ceea
ce este foarte bine.
Dacă nu făceai jurnalism, unde crezi că erai acum?
Foarte sincer, nu știu. Cred că a fost decisiv momentul în
care am ales între Facultatea de Litere și cea de Jurnalism.

Dacă nu ai mai lucra în acest domeniu, ce ai face?
Eu fac toate meseriile: montez și scriu scenarii, fac voci, eu
mă ocup de toate. Am mai tot vrut să mă las, să mai schimb,
să mai fac și altceva.

Să presupunem că alegeai să urmezi cursurile Facultății
de Litere…
Probabil că aș fi fost undeva în învățământ pentru că îmi
place foarte mult să și predau,

Cum prevezi viitorul acestor studenți?
Tot apar trusturi, pe multimedia o să fie de lucru. Studenții
care o să știe și tehnică o să se descurce, deoarece jurnalismul
merge spre jurnalism multimedia.

Care este părerea ta despre studioul TV, unde studenții
produc emisiuni, reportaje și alte materiale?
Ceea ce îmi place cel mai mult la ei este că sunt foarte dinamici și foarte implicați. Am văzut în câțiva dintre ei exact
oamenii cu care aș începe o televiziune, dacă aș avea șansa.
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Cu și despre Mihai Nistor - un pirat al
timpurilor noastre
era în București, apoi acasă în Târgoviște. Se
spune că „socoteala de acasă nu se potrivește
cu cea din târg”, așa că Mihai nu a ajuns atunci
acasă să își facă buletinul, ci ghiciți unde? La
mare, desigur.

Dacă locuiești în Cluj, trebuie
să recunoști că orașul este
destul de pestriț când vine
vorba de artiști. Ne putem
mândri cu foarte mulți
oameni care își dedică viața
artelor de tot felul. În anul
2005, Mihai Nistor și-a luat
șevaletul, culorile, foile
și talentul și s-a mutat în
orașul de pe Someș, pentru
a face cinste urbei, așa
cum îi place să creadă.
Mihai Nistor este artist grafic, portretist, caricaturist, are câteva expoziții la activ și mulți
oameni care au fost desenați sau caricaturizați
de el.
Sigur l-ați văzut pe străzile Clujului. Până
de curând avea părul lung și semăna cu Johnny Depp. Acum nu mai are dreaduri, are părul
mai scurt, mustață, iar în jur aerul caracteristic artiștilor care te face să întorci capul sau
să îi adresezi câteva cuvinte.
De obicei este cu cățelușa lui neagră,
Sophie, la care ține mult și fără de care nu
prea pleacă la drum lung prin țară. Prin oraș
mai merge cu bicicleta cursieră, cu care a mereu se întorcea în țară. Dacă ar fi să se
avut două accidente până acum, dar tot nu mute, Mihai s-ar muta în Berlin, pentru că
renunță la ea.
„este polul cultural al artei” sau în New York,
unde se vede stând la o mansardă pictând
Din Târgoviște în toată lumea
fără să facă altceva. Nu sunt doar vise, poate
să plece oricând pentru că are viză pentru
Târgoviște este orașul natal al lui Mihai, State.
unde a absolvit liceul la profil de informatică. În paralel a făcut Școala Populară de Vara și marea
Arte. Pe atunci încă nu știa clar ce o să facă
în viață. Poate nu credea că o să ajungă să A luat viza în anul 2009, când a obținut un
facă portrete pe un vas de croazieră din contract de muncă de caricaturist pe vapor.
Statele Unite, că o să câștige concursul de
caricaturi organizat de Asociația Artileria
Eram foarte pornit că nu plec
din țară în august, nici măcar
din Cluj sau că o să aibă expoziții personale
în State. După ce trece vara vin
și că o să câștige bani, admiratori și prieteni
unde vreți voi, dar nu mă luați
noi prin talentul său.
vara, vara e mea, nu e a voastră.
Stând la o bere și povestind, viața
este parcă mai interesantă când Mihai
povestește cum de la mare s-a dus direct
Vara a ținut cu el și plecarea a fost în 12
la examenul de admitere de la Universitatea octombrie. Mihai a stat o lună pe vapor și a
Națională de Arte și a intrat la buget. În vizitat unele locuri la care unii oameni doar
ultimul an de facultate, s-a mutat în Cluj visează: Miami, Bahamas, Paradise Island și
și mai mergea la facultate în București, dar altele deoarece vaporul era în fiecare zi în alt
numai când era necesar, pentru că lucra la oraș, în altă țară.
licență în Cluj.
Nu a câștigat prea bine pentru că procentul
Prima expoziție de caricaturi realizată de la un portret care îi revenea era mic și avea
de Mihai a avut loc în 2002 în Târgoviște regim de armată: trezirea, instrucția, nu avea
la galeria UAP și a avut lucrări de dimensi- voie cu barbă, cu două inele la o mână, trebuia
uni mari , care aveau ca personaje români să fie extrem de aranjat și să știe tot ce era pe
celebri: Virgil Ianțu, Andrei Gheorghe și vapor, oricând îl întreba cineva, așa că și-a dat
politicieni.
demisia și s-a întors.
Dar nimeni nu trebuie să stea în loc, un
Mihai este îndrăgostit de călătorii, de vară
om are nevoie de provocări și de încercări. și de mare: „Cel mai tare este să prinzi o furAstfel că Mihai s-a hotărât să vadă cum este tună, să stai la calculator și să vezi ca în filme
în afara României, prea multă lume vorbea cum se înclină tablourile.”
Cel mai bun an a fost 2008 când, spune
de plecatul în străinătate. Pe timpul verii
a fost plecat în Europa, prin diverse țări. el, i-a mers excelent, a fost cel mai bun an pe
Acolo desena pe stradă, dar pe mai mulți toate planurile: financiar, amoros, profesiobani, fără vreo legătură cu prețurile care nal. În 2008 și-a deschis o firmă de service
sunt practicate în România. Cu toate astea, de telefoane, colabora cu o firmă de înră-

Foto: Arhiva personală

Competitiv și ambițios

mări. După o vreme a încetat colaborarea
cu cei de la înrămări și a fugit la mare. În
27 iunie 2009 era la mare. Patru ani la rând
a mers la mare unde se întâlnea cu prieteni
din toată țara.
De obicei călătorește singur și în fiecare
oraș se întâlnește cu prieteni. Într-un an a plecat din Cluj cu scopul de a ajunge în Târgoviște
ca să își facă buletinul, s-a oprit în Sibiu să facă
niște portrete, iar după o oră a început ploaia
și a trebuit să plece mai departe. Era doar el,
cu rucsacul și cu șevaletul. Următoarea oprire

În viitorul apropiat îl vedem...
La serile de caricaturi și portrete din Cluj,
care se țin în diferite baruri. În trei- șase minute poți avea caricatura ta. Sau de 1 mai în
Vama Veche.
Dacă ar fi să nu mai deseneze ce ar face
altceva?
Nu aș face altceva, dar aș putea face orice
altceva.
Dacă pot să fac în continuare grafică și să
fiu artist plastic, tot asta aș face. În Cluj, toți
se cred artiști, trebuie să ieși mult în față ca
lumea să te vadă.
O întâmplare amuzantă a fost când...
...am sunat-o pe mama. Ea știa că sunt în
Miami într-un metrou. În timp ce vorbeam la
telefon se aude Atenție se închid ușile. I-am
închis repede și am sunat-o din nou după un
minut. Am râs amandoi și apoi m-a întrebat
unde sunt. Eram în București.
Teodora Neagu
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Mihai Nistor nu vrea să fie perceput ca
fiind caricaturist, el nu se declară caricaturist, dar până acum are câteva expoziții
de caricaturi și un maraton de caricaturi
câștigat în 2011. Ultima expoziție a avut
loc în noul bar Palabre, care este decorat
cu desenele lui. În centrul acestei expoziții
se af lă comedia și marii comedianți români
și străini din industria filmului. Câțiva dintre cei care se regăsesc pe pereții barului
de satiră și haz sunt: Toma Caragiu, Dem
Rădulescu, Stan și Bran, Mr. Bean, Leslie
Nielsen, Jim Carrey.
Este un artist cu acte în regulă, face parte
din Uniunea Artiștilor Plastici din România,
filiala Cluj.
În 2009, a mers în Timișoara la atelierul
lui Ștefan Popa POPA’S, care este unul dintre
cei mai apreciați caricaturiști pe plan mondial.
Marele caricaturist i-a propus lui Mihai să
lucreze la el în Timișoara. A acceptat și în
acea perioadă nu a făcut deloc caricaturi, ci
s-a apucat de pictură. Aceasta a fost o etapă
importantă din viața lui, dar lucrurile au evoluat de atunci.
Dacă ați fost vreodată la un ceai, bere
sau suc în ceainăria La Port ați observat
că specificul barului sunt porturile. Mihai
Nistor este cel care i-a dat numele și acolo a
făcut expoziție de picturi în ulei cu porturi
ale lumii.
Artistul nu s-a limitat doar la artă, ci de-a
lungul anilor a prestat și alte servicii și a avut
slujbe diversificate cum ar fi: vânzător de bijuterii, a lucrat într-un service de telefoane, și-a
deschis propriul service, a fost inspector de
asigurări și alte slujbe „mărunte”, iar acum are
o firmă de producție publicitară împreună cu
un prieten. După alte slujbe de genul acesta,
Mihai și-a dat seama că cei mai mulți bani și
satisfacție tot din artă le-a avut.
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Artiștii “cresc” la Cluj
Csiszar Zsuzsa este o artistă
din Cluj-Napoca, aflată la
prima expoziție de desene.
Ea este studentă în anul
III la jurnalism, limba
germană. Nu are studii în
domeniul artei, talentul
este singura sa “scuză’’
pentru priceperea artistică.

Ce îți place cel mai mult să desenezi?
În principiu, îmi place să desenez portrete
de femei. Am încercat să fac niște experimente cu peisaje, am două reușite, însă în
general peisajele chiar nu mă atrag. Lucrările cele mai tipice stilului meu nici măcar
nu au dimensiune, aceasta se pierde, nu sunt
clasice.
Ce crezi că e mai important: forma sau
culoarea?
Sunt la fel de importante, ar trebui să se
complemeteze, și într-o lucrare reușită, atât
forma cât și culoarea ar trebui să fie în armonie. Depinde, în funcție de ce cunoști mai
bine, în ce te poți manifesta mai expresiv.
Atât forma, cât și culoarea pot realiza lucrări
expresive.

Cum arată atmosfera în care te pui
să desenezi, de la cameră până la ceea ce
simți?
Stau la mine în cameră, e așa… un pic haos,
dar un haos aranjat în sensul că eu știu de
unde să iau lucrurile. Am o cutiuță în care
îmi țin toate lucrurile pe care le folosesc, pun
cutiuța respectivă lângă mine, îmi iau o foaie
și mă uit la ea mult timp, iar când s-a conturat
clar ce vreau să fac, mă apuc să schițez pe ea.
Lucrez foarte mult noaptea, sunt zile când
mă culc pe la 5 dimineața pentru că nu mă
pot opri din desenat. Nu-mi place să fie atât
de luminată întreaga cameră, îmi place mai
degrabă să fie o lumină bună pe foaia pe care
desenez. De obicei desenez când sunt singură
în casă și am nevoie de ceva care să ruleze în
fundal ca să-mi ocupe o parte din minte. Nu
ascult atât de multă muzică în acest timp, cât
mă uit la seriale. Îmi distrag atenția cu ele, îmi
ocup o parte a creierului cu care nu vreau să
am de a face și las partea mai spirituală și mai
sensibilă să lucreze.

Lucrez foarte mult noaptea,
sunt zile când mă culc pe
la 5 dimineața pentru că nu
mă pot opri din desenat.

La ce seriale te-ai uitat până ai realizat
lucrările pentru această expoziție?
La toate serialele posibile, îți dai seama la
cât de mult timp am stat să fac tot ce e în sala
asta, m-am uitat la o mulțime de seriale. La

Foto: Veronica Barbu

Când îți vine inspirația și ce te inspiră?
E greu de spus ce mă inspiră, deoarece
nu-i legat de ceva fizic, de ceva pământesc,
ci pur și simplu sunt câteva momente în care
văd o formă, o mișcare, o umbră, ceva ce mă
prinde și aș vrea s-o încadrez într-o lucrare,
e mai degrabă apreciere a frumosului decât
dorința de a crea, aș vrea să pot reproduce
ceva atât de frumos.

diferite sitcom-uri, începând de la Breaking
High până la That ‘70s Show.
Am înțeles că vei avea o expoziție în Ungaria?
Da, am avut noroc cu asta, m-a găsit o
asociație de acolo care se ocupă cu promovarea artiștilor din Transilvania și vor să-mi
expună lucrări. E o expoziție în grup, cu membri artiști, e o oportunitate.
Ce așteptări ai de la această expoziție?
Nu știu, chiar nu știu la ce să mă aștept
având în vedere că nu cunosc oamenii, nu
cunosc locația, știu doar că o să fie. Nu vreau
să am așteptări.
Ai mai vândut lucrări înainte de cele 4
vândute cu ocazia acestei expoziții?
Nu chiar, am mai făcut niște chestii pe
comisii și am mai ilustrat cărți pentru copii
timp de vreo doi ani, deci în privința asta am
mai primit bani pe ceea ce am lucrat. În principiu primele lucrări vândute sunt cu ocazia
acestei expoziții.
Care a fost sentimentul să vinzi prima
lucrare?
Prima lucrare a cumpărat-o mătușa mea,
chiar i-a plăcut portretul respectiv și m-a bucurat că a făcut acest gest. Dar cred că dacă
ar fi fost o persoană necunoscută ar fi avut

un impact mai mare asupra mea. Apoi o altă
lucrare a cumpărat-o gazda galeriei, după ce
a primit critici pozitive pentru expoziție.
Cât durează să realizezi un desen și cu
cât le vinzi?
Desenele sunt în mare parte format A3 și
durează aproximativ 8-10 ore să realizez unul,
dar îl fac în două zile. Cele din expoziție au
prețuri de 300 de lei, eu consider că e ok, miam scos banii pe investiție de la primul desen
și restul a fost profit.
Ai vreun pictor preferat, care să te inspire, pe care să-l admiri?
În fiecare stil regăsesc părticele ale aristului care îmi sunt aproape de suflet, dar nu
pot spune că există unul care să fie “unicul”.
Mai desenează cineva la tine în familie,
o persoană de la care să fi moștenit talentul?
Da, tatăl meu. E un om extrem de talentat,
dar n-a mai lucrat de vreo 20 de ani, de abia
vara aceasta am reușit să-l conving să mai
deseneze ceva.

300

Am observant că ai desene foarte colorate și două alb-negru. Au vreo legătură
cu stările în care le-ai realizat?
Nu sunt tocmai triste cele alb-negru și nici
nu sunt corelate cu stări, mai degrabă țin de
chef. Trec perioade, chiar săptămâni întregi
când fac numai o chestie într-un singur stil
și așa se poate împărți expoziția pe perioade
de desen.
Când te-ai apucat prima dată să desenezi?
De mică-mică, chiar înainte să învăț să
vorbesc, cănd am pus mâna pe primul meu
creion. Aveam aproximativ un an, mama mi-a
povestit că mă ținea în brațe, ea vorbea la telefon iar eu am început să desenez un omuleț,
deci nu așa, chestii random.
Te vezi în viitor supraviețuind numai
din banii câștigați din talentul tău?
Nu pot să spun că mă văd, dar clar mi-aș
dori să mă văd, în schimb nu sunt în poziția
potrivită pentru a face vreo afirmație. Vom
vedea.
Cum ți-a venit ideea de a expune?
Multă vreme am fost foarte retrasă și numi arătam desenele nimănui, eu desenam
doar pentru mine și le puneam în dosar. Dar
simțeam că este nevoie, atunci când mi se
păreau bune lucrările, să-mi depășesc această frică și să le împărtășesc și cu alții, să le
expun. Un profesor din liceul de artă zicea
că ultimul pas din întregul proces de creație
este să-ți expui lucrarea, ca să nu fie frumos
doar pentru tine și ca impactul vizual să nu
se limiteze doar la persoana ta.
Veronica Barbu

de lei costă un desen pe care Zsuzsa îl realizează în 8-10 ore

Student cu job

V

ine vara, bine le pare studenților. Să stai
cu burta în sus la soare sau să te urci pe
cele mai înalte vârfuri din țară timp de
trei luni, fără examene, cursuri sau proiecte
pe cap! Dar dacă nu ai bani, trebuie să-i faci.
Iată câteva joburi care te-ar putea ajuta.

Personal hotelier
Dacă iubiți marea, poate încercați un job în
domeniul hotelier pe vară. SC Delta Aurora
scoate la concurs 50 de posturi pentru care
puteți aplica până în 10 mai. Trebuie numai să
fiți disponibili în perioada 1 mai – 30 septembrie, să aveți o prezență plăcută, să comunicați
cu ușurință și poate ajungeți la mare gratuit
anul ăsta. Se caută: șef recepție, recepționer,
șef bucătar, ajutor de bucătar, ospătar, barman
și bufetier. Informații pe site-urile Hotel Delta
și Hotel California din Jupiter.

Grafician Jocuri Flash/Photoshop
Candidatul perfect trebuie să știe Photoshop
dumnezeiește, să fie creativ și pasionat de
grafică și design. Experiența cu o tabletă grafică e un avantaj, precum și cea de modelări și
randare 3D. Empire Games scoate la concurs
două posturi full-time, dar cu program flexibil,
și oferă o echipă tânără și un salariu atractiv:
300-400 de euro pe lună.
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Consilier de vânzări în librării
Lanțul de librării Cărturești scoate la concurs patru posturi de consilier de vânzări în
țară, dintre care unul în Cluj-Napoca. Jobul
e full-time, așa că va trebui să vedeți cum vă
gestionați mersul la școală. Pentru a fi ales
trebuie să fiți comunicativ, entuziast, cu o
atitudine pozitivă, să aveți cunoștințe bune
de literatură, muzică, film, artă și să știți să
lucrați în Office și pe internet. Experiența e
un avantaj.
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„MUST SEE!” pentru
Fashion-iste

A

bsolutely Fabulous Fair își
deschide porțile către vizitatori în 21 aprilie, între orele
11.00 și 20.00. Primăvara aceasta,
fashionistele își dau întâlnire pe
strada Regele Ferdinand, nr. 22-26,
etajul 4 pentru a-și reîmprospăta
garderoba cu cele mai hot culori ale
sezonului.
Pe vizitatori îi așteaptă cadouri,
surprize, tombolă cu premii, muzică
și atmosferă fabuloasă.
Fondatoarele conceptului Absolutely Fabulous, Diana Enciu și Alina
Tănasa, cred în talentul designerilor

Fabrica de Antreprenori

C

entrul de Dezvoltare a Carierei, filiala
Cluj, organizează a II-a ediție a proiectului Fabrica de Antreprenori, cel mai
complex proiect de antreprenoriat organizat
vreodată în mediul universitar clujean.
Evenimentul va avea loc în perioada 1-6
mai 2012 și se adresează studenților clujeni cu
vârsta de până la 25 de ani. Obiectivul general
al proiectului este dezvoltarea abilităților antreprenoriale a celor o sută de studenți, care
vor beneficia de dezvoltarea competențelor
și cunoștințelor pe parcursul a șase zile de
training-uri, vizite la companii și discuții cu
antreprenori locali de succes.
Participanții la eveniment vor învăța cum se
creează un plan de afaceri și, în ultima zi, îl vor
prezenta unui juriu, format din antreprenori.
Participantul cu cel mai reușit plan de afaceri
va obține marele premiu de 2.000 de lei.

români, astfel că organizează evenimente dedicate lor. Prezența celor
două în Cluj-Napoca vine ca răspuns
la cererile primite de la fashionistele
locale.
Cei care o să calce pragul acestui
eveniment sunt invitați să se lase
inspirați de stilul bloggeriței Chiara
Ferragni și să se bucure de cei peste 30
de expozanți, tineri designeri români
din București și Cluj, de surprize și
cadouri fabuloase și de o atmosferă
colorată.
Alexandra Biro

✘M

Bad Ass

Clujul prinde viaţă cu Primăvara Cafenelelor

-am săturat de trailerele bine făcute.
Pe bune, simt că sunt furat cu fiecare trailer bun pe care îl văd. Și asta
pentru că în spatele lor se ascund două situații
mari: ori filmul e între mediocru și foarte bun
și atunci mă enervează că știu cel puțin trei
secvențe din el din cauza trailer-ului, ori filmul e praf și atunci mă supăr cu atât mai tare
pe cei ce și-au bătut joc de timpul meu și au
creat o panaramă pe care au știut să o vândă.
Cam asta e situația cu Bad Ass, al cărui
trailer m-a atras instantaneu. Era clar din
prima secundă, din titlu chiar: parodie. Și eu
iubesc din suflet parodiile. Cu toate astea, am
nimerit încă o dată peste o mizerie produsă
din inspirație de moment. Găști de cartier,
corupție, o poveste de dragoste, vendeta și un
bătrân dat dracului. Astea-s, pe scurt, cele 90
de minute de film. Cam tot astea-s și cele două
de trailer, dar cele din urmă merită văzute.

F

estivalul Primăvara Cafenelelor se va
desfășura între 21 și 29 aprilie, inițiativa
aparținând Institutului Cultural Francez din Cluj- Napoca. Cafenelele din centrul
orașului vor găzdui timp de opt zile evenimente culturale care sprijină interacțiunea
artiștilor locali cu publicul.
Evenimentele vor fi găzduite de 12 baruri
și cafenele: Piano Cazola, Shto, Atelier, Zorki
Photo Cafe, Enigma, La Galerie, Doamna
T, Uptown, Club 30 Plus, Insomnia , Irish &
Music Pub, Q Café. Scopul lor este acela de
a aduce în atenția publicului artiștii locali,
prin intermediul unor acțiuni culturale diverse, desfășurate în fiecare seară: concerte,
expoziții, proiecții de filme, spectacole de
teatru.
Christinne Schmidt

Bogdan Beșliu

Great Russian Ballets,
spectacol la Cluj

T

urneul mondial Great Russian Ballets
debutea ză în Ro mânia în data de 1 mai, pe
scena Teatrului Național
din Cluj. Opera Giselle o
are în rolul principal pe
Tatiana Bolotova, solistă
a Baletului de stat rus din
Moscova. Un grup de 40 de
balerine va încânta publicul.

Câștigătorul premiului Petipa, Dimitry Kotermin, va fi
prim- solistul spectacolului,
iar Alexander Smoliyaninov,
solist al Teatrului Bolșoi din
Moscova, este invitatul special al Great Russian Ballets în cadrul turneului din
România.
Christinne Schmidt

Sunetul muzicii

M

usicalul de la Cluj
respectă în totalitate scenariul celui
de pe Broadway, cu excepția,
desigur, a replicilor, care au
fost traduse în română. Partea îmbucurătoare este faptul
că restul spectacolului a fost
interpretat în limba engleză,
ceea ce a înzestrat piesa cu
o doză mare de autenticitate.
Doar că în acest context s-au
observat unele mici defecte
de limbă – probabil nu toți
artiștii au învățat de la început să cânte în engleză, ceea
ce s-a lăsat remarcat la nivelul unor replici muzicale. Însă
acest fapt nu a fost țipător, ci
mai degrabă oarecum amuzant. Totuși, muzica și versurile scrise de Richard Rodgers
și Oscar Hammerstein II și
libretul de Howard Lindsay
și Russel Crouse au fost in-

terpretate la nivelul cuvenit,
fără distorsionări neplăcute.
Aspectul cel mai relevant
pe care l-aș putea surprinde
este maniera aerisită, ușoară
și foarte bonomă a acestui
spectacol. Fie că a fost vorba
despre jocul inocent al copiilor sau despre conjunctura
istorică dramatică a acelor
ani, Sunetul muzicii a alintat
simțurile celor care au venit
să se bucure de el. Este un
spectacol care merită văzut
și, cu siguranță, auzit.
Lena Gangan

Puteți vedea spectacolul
joi, 26 aprilie, la Opera
Română, începând cu
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