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În lupta pentru moștenirea
averii fostului președinte sud-
african Nelson Mandela sunt im-
plicate trei familii, care își dispută
proprietățile, firmele și drepturile
de autor ale acestuia, totul ridi-
cându-se la aproximativ 12 mi-
lioane de euro, notează vineri zia-
rul ABC.

După moartea lui Mandela,
Jacob Zuma, a intrat în legătură
cu cele trei familii pentru a dis-
cuta despre funeraliile fostului
lider. Zuma dorea să știe cine
va lua cuvântul în numele fami-
liei și care va fi conținutul comu-
nicatului. "Au încercat să pară
uniți după moartea lui Mandela,
dar în realitate nu era deloc așa",
a declarat ziarului ABC un mem-
bru al cabinetului Zuma.

Nelson Mandela s-a căsătorit

de trei ori. Două din soțiile sale
— Winnie Mandela, și văduva
sa, Graça Machel — sunt încă în
viață. Mandela a lăsat în urmă
trei fiice, 17 nepoți și 14 străne-
poți. Prea multe guri pentru o
singură moștenire. Toți se ceartă
pe averea sa.

Arti;ti de pe patru continente
s-au `nt]lnit `n tab[ra de la Bobald

Trupa Harag György a lansat de
Revelion un nou musical savuros

      Revista Closer susţine că
preşedintele francez François
Hollande şi actriţa Julie Gayet au
o relaţie amoroasă, într-un dosar
de şapte pagini însoţit de
fotografii, publicat în ediţia de
vineri, relatează AFP.
      Joi, în jurul orei 23.00 (24.00
ora României), revista a anunţat
pe site-ul său o ediţie specială
pentru vineri, în care va dezvălui,
într-un "dosar special de şapte
pagini, fotografii despre relaţia
dintre şeful statului şi actriţă".
      Site-ul prezintă o copertă
neclară în care se ghiceşte silueta
preşedintelui şi un început de
titlu< "Dragostea ...".
      "În jurul Anului Nou, şeful

statului, cu o şapcă pe cap, pleacă
pe scuter pentru a se întâlni cu
actriţa în apartamentul său, în
care preşedintele îşi petrece de
obicei noaptea", scrie Closer.
      "Fotografii surprinzătoare,
care ridică întrebări şi cu privire
la securitatea preşedintelui. Şeful
statului este însoţit de o singură
gardă de corp care păzeşte
secretul acestor întâlniri cu actriţa
şi îi aduce chiar croasante!".
      Oficial, şeful statului are o
parteneră, pe jurnalista Valérie
Trierweiler, după ce o lungă
perioadă de timp a trăit alături de
fosta candidată la prezidenţiale
Ségolène Royal, cu care are patru
copii.
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      Expoziţia „Artă şi meşteşug în epoca Regatului Dac.
Artefacte de os şi corn”, este un proiect inedit ce are ca teme
prezentarea, pe de o parte, a unor splendide obiecte realizate
din materiale dure de provenienţă animalieră şi, pe de altă
parte, a modului de prelucrare şi procurare a acestora. 
      Organizarea expoziţiei la Muzeul Judeţean Satu Mare
continuă efortul instituţiei de a prezenta publicului sătmărean
teme de mare importanţă ale culturii şi civilizaţiei naţionale.

Arta şi meşteşugurile în civilizaţia dacică, alături de puterea
militară şi economică, au atins apogeul în timpul Regatului
Dac. 
      Obiectele descoperite în Transilvania, în inima Regatului
Dac, sunt cele mai reprezentative pentru civilizaţia dacică,
fie că este vorba de obiecte de artă sau de uz cotidian. Industria
de prelucrare a osului şi cornului se situează pe acest
palier între artă şi meşteşug. PAGINA 3

      Guvernatorul statului New
York a anunţat miercuri că va
autoriza folosirea marijuanei în
scopuri medicale, astfel încât New
York-ul va deveni cel de-al 21-lea
stat american care a liberalizat
legislaţia în materie.
      Andrew Cuomo, un democrat
care se opune de mai mult timp
unei astfel de măsuri, a anunţat
un program pilot, limitat la 20 de
spitale. "Marijuana medicală
poate ajuta la calmarea durerilor
şi la tratarea cancerului şi altor
boli grave, iar 20 de state au
autorizat-o deja. Vom stabili un
program care va permite pentru
20 de spitale să o prescrie", a
declarat el în discursul său anual
privind starea statului New York,
la Albany.
      Acest anunţ se înscrie într-un
proces de liberalizare a legislaţiei
privind marijuana în SUA.
California a fost primul stat care
a autorizat folosirea marijuanei în
scopuri medicale, în 1996.

I

O nou[ tendin\[< mesaje 
transmise prin intermediul 
hainelor
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Învăţământul românesc a tre-
cut prin multe greutăţi de-a lun-
gul anilor. Redăm câteva aspecte
istorice preluate dintr-un mate-
rial scris de profesorul universitar
Doru Radosav, fost director al
Muzeului Județean, apărut în pu-
blicația Muzeului Județean Satu
Mare - “Studii și comunicări”, edi-
ția 1980, cu titlul “Aspecte ale în-
văţământului românesc din seco-
lele XVIII-XIX în Satu Mare”.

Aceste începuturi supuse dezbaterii
critice, rămân referinţe în timp care vor
trebui completate şi sprijinite de noi da-
te documentare. Începutul secolului al
XVIII-lea, aduce afirmări, la modul ple-
nar, a unor aspecte care pot descrie exis-
tenţa unei vieţi şcolare şi care deşi nu
se ridică la nivelul instituţionalizării
aduse de ultimele decenii a acestui secol,
rămân edificatoare.

Primii sătmăreni trimi;i 
la studii superioare

Enumerarea unor dieci dascăli, mo-
deşti reprezentanţi ai misiunii de eman-
cipare prin învăţătură a românilor săt-
măreni, vine să confirme aceste înce-
puturi< Ioniţă Cămărzanul, Cămărzana
1729, Dumitru Grozan, Mădăras 1742,
Vasile Midiaş Aronoş, Medieşul Aurit
1745, Grigorie Iuhas, Sătmărel, după
1743, Dimitrie Grozea, Mădăras 1761,
Alexă Stop, Negreşti Oaş 1771, Vasile
Erdos şi Gavril Erdos, Odoreu, după
1773, Grigorie Chilia 1774, Mihail Goje,
Bixad 1775, Ianos Kiş Papp, Tarna Mare
1783, Ioan Vida, Valea Vinului 1791,
Ştefan Balaş Cărăşeu 1795, Ioan Ferne,
Valea Vinului 1802, Grigorie Roşcou,
Hrip 1804, Ştefan Şorban, Petea 1807,
Gavrilă Andărcău, Botiz 1816 etc.

Instituţii şcolare bine organizate
apar spre sfârşitul secolului al XVIII-
lea doar în câteva localităţi< Boghiş
1781, Supuru de Jos 1790, Sanislău
1790, Mădăras 1790, Moftinu Mic 1792,
etc. Prin rescriptul imperial de la 1782
se înfiinţează 12 şcoli de stat în Transil-
vania printre care şi cea din Santău care
deservea şi satele învecinate, învăţător
fiind Gabriel Darabant.

Un aport meritoriu în organizarea
şcolilor româneşti sătmărene, în secolul
al XVIII-lea, l-a avut cărturarul Grigore
Maior din Sărăuad care "umbla prin
sate şi aducea pruncii la şcoală şi singur
îi învăţa" şi neîndoielnic acest misiona-
rism a fost promovat şi prin ţinuturile
sătmărene, unde era locul său de naşte-
re. Tot el la 1773 a contribuit la tipărirea
cărţilor "pro iuventute" deci destinate
tineretului şcolar, răspândite şi în ţin-
uturile sătmărene. În a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea o serie de tineri
români din judeţul Satu Mare sunt
trimişi la studii superioare la Viena şi
la Blaj. Acest fapt explică existenţa unui
învăţământ elementar de unde s-au ri-
dicat viitorii studenţi, a unei reţele şco-
lare capabile de a furniza elevi pentru
şcolile superioare. În acest sens enume-
răm următorii elevi sătmăreni trimişi
la studii la Viena< Mihai Timar din Satu
Mare, Toma Pop din Târşolţ, Iosif Pop,
Grigore Magear, Ioan Sorban, Simion
Vasoni din alte localităţi ale judeţului.
La Blaj, în 1757, erau următorii elevi<
Filip şi Toma din Sanislău, Ion din Su-

pur, Vasile din Giorocuţa.

Şcolile confesionale au 
promovat în limitele lor 
ştiinţa de carte românească

În oraşul Satu Mare existenţa unei
vieţi şcolare româneşti instituţionalizate
se poate reconstitui mai lesne din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea când
îşi fac apariţia aşa numitele şcoli naţio-
nale. Aceste şcoli intră sub jurisdicţia
oraşului. La 1795 se impune constitui-
rea în Satu Mare a unei direcţii locale a
şcolilor. Exista însă un loc superior care
coordona activitatea şcolară din vestul
Transilvaniei şi anume un director şco-
lar cu sediul la Oradea. Şcolile confe-
sionale cu tradiţii mai vechi au promo-
vat în limitele lor ştiinţa de carte româ-
nească. Astfel, în Satu Mare începând
cu anul 1768 Demetriu Ivaşcu a predat
limba română în rândul copiilor eno-
riaşilor români sătmăreni, iar la moar-
tea lui din 1793 i se recunosc aceste me-
rite "din partea românească" (ex parte
valachica), adică din partea românilor
sătmăreni.

Există în această perioadă o intensă
preocupare de înzestrare a şcolilor cu
cadre corespunzătoare, cu manuale şco-
lare, acţiuni de recensăminte şi con-
scripţii a copiilor de vârstă şcolară. Toa-
te aceste măsuri de organizare a în-
văţământului se iau conform normelor
şi directivelor cuprinse în edictul im-
perial "Ratio educationis" din 1774. Şco-
lile confesionale româneşti din părţile

sătmărene aveau aceeaşi jurisdicţie ca
şi cele rutene datorită organizării ecle-
ziastice din acele timpuri. 

Începutul secolului al XIX-lea aduce
însemnate realizări privind reaşezarea
şcolilor elementare atât în judeţul Satu
Mare cât şi în Mintiu. La 1808 este
menţionată o şcoală elementară cu un
dascăl în Satu Mare iar în 1820 o altă
şcoală tot cu un dascăl în Mintiu. Cu
toate acestea nu existau condiţii optime
pentru desfăşurarea cursurilor şcolare,
lipsa unei clădiri special destinate şcolii,
a cadrelor didactice corespunzător pre-
gătite etc. Rezolvarea problemelor şco-
lare intră în competenţa comunităţii ro-
mânilor din oraşul Satu Mare. Această
comunitate având valenţele unei ade-
vărate instituţii cultural-politice se in-
titulează "Noi familiile nobile din oraşul
Satu Mare şi din jurul Satu Mare-lui". 

Consemnarea acestui fapt este de-
osebit de semnificativă având în vedere
vicisitudinile timpului istoric vis-a-vis
de care o emulaţie culturală angajează
un larg cadru social, a cărui individua-
litate istorică este evidenţiată perma-
nent. În acest sens este o datorinţă aleasă
de a menţiona câteva din familiile ro-
mâneşti susţinătoare ale şcolii elemen-
tare din Satu Mare, confirmându-se ast-
fel baza socială largă a unei mişcări pen-
tru învăţământul românesc< între 1805-
1810 Costan Mureşan, Marcu Groza,
Mihai Simon, Vasile Pop, Dioşan Pin-
tea, Vasile Toma, Filip Mureşan, Simion
Pop, Ionuţ Andrei, Dumitru Crişan,
Dumitru Dorca; între 1810-1820 Ioan
Crişan, Iacob Pop, Maria Pop, Mihai

Toth, Mihai Hanca, Mihai Zehan, Ghe-
orghe Anderco, Anton Zima, Ioan Ar-
delean, Florea Moldovan, Ioan Marcu,
Vasile Molnar, Petru Deac, Mihai Casa,
Ioan Borbeai; între 1820-1830 Bogdan
Vasile, Andrei Grozea, Vasile Dima, To-
ma Ruba, Mihai Puşcaş, Ştefan Horoş,
Mihai Olah, Simion Bogdan, Vasile Sa-
bou, Gavril Groza, Daniel Drăgan, Pe-
tru Şter, Laurenţiu Silvaşi, Ioan Condor,
Vasile Apan, Ioan Luţaş, Mihai Lozan,
Ioan Sorban, Ioan Molnar, Ioan Con-
traş, Ioan Ilieş, Gheorghe Fabian, Pavel
Mihai; între 1830-1835 Francisc Boitor,
Vasile Doboş, Ioan Hăbuţ, Marian To-
ma, Andrei Chereji, Petru Contraş, Va-
sile Babici, Toader Ţuţuraş, Mihai Stan-
ca, Petru Pop (viitor primar al oraşului
Satu Mare între 1842-1840).

Învățători sătmăreni 
în perioada 1810 - 1840

În anul 1810 existând un număr de
77 de elevi la şcoala elementară româ-
nească din Satu Mare, s-a pus problema
angajării unui învăţător adecvat, care
să fie retribuit cu 200 forinţi anual, sumă
care urma să fie strânsă de la familiile
româneşti contribuabile. Angajarea în-
văţătorului este tergiversată până la 1
noiembrie 1815 când este încadrat pe
acest post Grigore Bige Cosma. Neexis-
tând un local special destinat şcolii, cur-
surile continu[ să se desfăşoare în bise-
rică.  Se pare că această situaţie se
menţine pe tot parcursul funcţionării
ca dascăl a lui Grigore Cosma, adică
până în 1823. În acest an, datorită morţii
învăţătorului titular, este adus ca supli-
nitor Ioan Cordoş, care deşi nu a avut
acordul directorului şcolar districtual,
a fost menţinut aproape un an datorită
calităţilor sale pedagogice deosebite. În
toamna anului 1823 este angajat pe pos-
tul de învăţător în urma unui examen
de verificare, Vasile Buleţai. În 1824, se
hotăreşte construcţia şcolii, dar de abia
din a doua jumătate a anului 1830 încep
lucrările de ridicare a unei încăperi de
şcoală. Cheltuielile pentru construcţie
sunt suportate de părinţii elevilor, fie
prin muncă voluntară, fie prin taxe bă-
neşti. Astfel părinţii elevilor din oraş,
au efectuat un număr de 166 de zile de
muncă repartizate pe 100 de familii, iar
părinţii elevilor de la sate au plătit taxa
de 1,5 forinţi de familie.

În deceniul al IV-lea se constată o
creştere simţitoare a numărului de elevi,
dar având în vedere lipsa cadrelor di-
dactice numai o parte din ei sunt şco-
larizaţi. Astfel dintr-o situaţie statistică
din anul 1839 rezultă că numărul co-
piilor între 7-14 ani, s-a ridicat la cifra
de 300 din care erau şcolarizaţi doar
120 la şcoala elementară şi 30 la şcolile
secundare. Aceleaşi statistici şcolare ne
oferă date despre statutul social al pă-
rinţilor elevilor români. O mare parte
a părinţilor sunt ţărani dependenţi io-
bagi< inquilini, subinquilini şi vina co-
loni, adică iobagi pe viile oraşului Satu
Mare, care în exclusivitate erau români.
Condiţia ţărănească a românilor din
oraşul Satu Mare se explică datorită re-
gimului economic agrar-urban al
oraşului. În anul 1836 se pune problema
şcolarizării fetelor în clase separate, dar
din lipsa cadrelor didactice se face şco-
larizare numai pentru fetele din clasa
întâia.  

A consemnat Denisa Terțan 
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Marele om politic Iuliu Maniu,
preşedinte al Partidului Naţional Ţără-
nesc (1926-1933 şi 1937-1947) s-a născut
la data de 8 ianuarie 1873 în satul Bădă-
cin, localitate situată lângă Şimleul-Sil-
vaniei judeţul Sălaj. Iuliu Maniu a descins
dintr-o familie înnobilată de împăratul
Leopold I pentru vitejia dovedită pe câm-
pul de luptă de Laurenţiu Man prin bu-
nicul său Teodor Man. Maniu s-a înrudit
cu Simion Bărnuţiu, având legătură de
sânge şi cu Iuliu Coroianu şi Ion Raţiu.
În consecinţă realizarea şi afirmarea  lui
Iuliu Maniu în viaţa politică din România
Mare s-a realizat având în spate o moşte-
nire istorică de familie. La Bădăcin lângă
Şimleul-Silvaniei trăia şi Teodor Man bu-
nicul patern a lui Iuliu Maniu căsătorit
cu Ileana, una din cele 6 surori ale lui Si-
mion Bărnuţiu. În 1865 s-a căsătorit cu
Clara, fiica preotului vicar greco-catolic
Demetriu Coroian cu care a avut 5 copii<
Cassiu, Iuliu, Sabina, Cornelia şi Elena.
Iuliu Maniu a început să cocheteze cu
politica în 1891 odată cu răspunsul adre-
sat de C. Popovici studenţilor maghiari
care sprijineau pactul dualist. Din 1906
a devenit deputat în parlamentul de la
Budapesta, cunoscând cu ocazia discur-
sului de debut parlamentar manifestările
ostile ale deputaţilor maghiari. 

Evenimentele de la sfârşitul Primului
Război Mondial (1918) i-au permis să se
implice în Unirea Transilvaniei cu Ro-
mânia şi să devină deputat în parlamen-
tul de la Bucureşti, demnitate pe care a
deţinut-o până în anul 1938. Dincolo de
dezidenţele din propriul partid a trebuit
să se lupte cu P.N.L-ul lui Ion I.C. Bră-
teanu (1865-1927) pentru a ajunge la pu-
tere, motiv pentru care nefiind de acord
cu politica liberalilor a boicotat sărbă-
toarea încoronării regelui Ferdinand I de
România cu regina Maria la Alba-Iulia
la 15 octombrie 1922 şi a contestat con-
stituţia monarhistă din 1923 considerată
la vremea ei una din cele mai moderne
din Europa.

La 15 noiembrie 1918 Iuliu Maniu a
fost ales membru în Marele Sfat Naţional
Român. Marele om politic Iuliu Maniu a
fost o persoană foarte modestă. În pe-
rioada interbelică cât a locuit în Bucureşti
a locuit într-o mansardă, a avut 2 costu-
me de haine, 2 pălării şi un baston. 

Oamenii politici de astăzi ar trebui
să înveţe despre viaţa modestă a lui Iuliu
Maniu. S-a stins din viaţă la data de 5 fe-
bruarie 1953 în închisoarea de la Sighe-
tul-Maramaţiei. Ultimele cuvinte ale lui
Iuliu Maniu au fost „Nu lăsaţi partidul
să moară”. Nu comunişti au distrus par-
tidul, ci cei care l-au condus din 1995 -
anul dispariţiei lui Corneliu Coposu.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

130 de ani de la
na;terea marelui om
politic Iuliu Maniu

EDUCA}IE
Instituţii şcolare bine organizate apar spre sfârşitul secolului al XVIII-lea

doar în câteva localităţi< Boghiş 1781, Supuru de Jos 1790, Sanislău 1790,
Mădăras 1790, Moftinu Mic 1792, etc. Prin rescriptul imperial de la 1782
se înfiinţează 12 şcoli de stat în Transilvania printre care şi cea din Santău
care deservea şi satele învecinate, învăţător fiind Gabriel Darabant.

Un aport meritoriu în organizarea şcolilor româneşti sătmărene, în secolul al
XVIII-lea, l-a avut cărturarul Grigore Maior din Sărăuad care "umbla prin sate
şi aducea pruncii la şcoală şi singur îi învăţa"

Primele ;coli bine organizate apar 
`n jude\ la sfâr;itul secolului XVIII

Prin rescriptul imperial de la 1782 se înfiinţează 12 şcoli de stat în Transilvania printre care şi cea din Santău
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ISTORIE
Un segment important al expoziţiei se referă la reconstituirea experimentală,

după toate rigorile domeniului, a unui atelier de meşter dac specializat în prelucrarea
osului şi a cornului de cervide şi de erbivore, contribuţie de mare atracţie pentru
public datorată unuia dintre cei mai buni specialişti ai domeniului, arheologul
drd. Marius Barbu;.

Expoziţia „Artă şi meşteşug în
epoca Regatului Dac. Artefacte de
os şi corn”, este un proiect inedit
ce are ca teme prezentarea, pe de
o parte, a unor splendide obiecte
realizate din materiale dure de
provenienţă animalieră şi, pe de
altă parte, a modului de prelucra-
re şi procurare a acestora. 

Principalul mod de procurare a coar-
nelor şi oaselor era vânătoarea, activitate
ce se prezintă ca un subiect fascinant care
ne permite sondarea laturii casnice şi spi-
rituale a civilizaţiei dacice. Subiectul vâ-
nătorii în Regatul Dac se numără printre
acele teme care au fost mai puţin abor-
date de către specialişti şi de către iubi-
torii de istorie. În cadrul expoziţiei sunt
parcurse mai multe secvenţe ale acestui
subiect, legate de modul în care se vâna,
cu ce arme, ce fel de animale erau prefe-
rate şi de ce erau acestea vânate. Sunt
prezentate şi tehnicile antice utilizate la
vânătoare şi este schiţată imaginea idilică
a cavalerului vânător dac, aşa cum îl ve-
dea poporul său în urmă cu 2.000 de ani.

Expoziţia este una cu totul deosebită,
prin metode de reconstituire şi origina-
litate, fiind vizitată deja de un public nu-
meros, din mai multe municipii reşedinţă
de judeţ, precum< Deva, Miercurea Ciuc,
Galaţi, Tulcea şi Zalău. Realizarea con-
ceptului şi a punerii în scenă a unui astfel
de subiect este rezultatul colaborării mai
multor instituţii cunoscute din domeniul
muzeal, universitar şi al ONG-urilor lo-
cale< Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Ro-
mane, Deva (iniţiator şi finanţator> prin
curator< cercetător dr. Iosif Vasile Fe-
rencz> arheolog drd. Marius Barbu> ar-
heolog Mihaela Ion)> Universitatea
Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea
de Istorie, Centrul de Cercetări de Istorie
Naţională şi Europeană, Bucureşti (conf.
dr. Corneliu Beldiman> cercetător dr.
Diana-Maria Sztancs, experţi-osteologi)>
Muzeul „Castelul Corvinilor”, Hunedoa-
ra (muzeograf dr. Cristian Constantin
Roman)> Muzeul de Istorie Sighişoara
(dr. Nicolae Teşcula, director)> Asociaţia
„ProCorvina”, Hunedoara). 

Trei cetăţi nobiliare 
şi un cimitir dacic

Expoziţia etalează într-o concepţie
originală şi cu un design special o gamă
completă de exponate, reunind materiale
grafice (fotografii, desene, scheme) şi
texte explicative sugestive, ilustrând me-
diul animal în cursul celei de a doua
epoci a fierului şi modalităţile complexe
de valorificare a elementelor scheletice
animale (materiile dure animale) pe te-
ritoriul României. Acestora li se adaugă
artefacte de os şi corn de cerb şi căprior
deosebite, provenind din cercetările mai
vechi sau recente efectuate în patru im-
portante situri dacice din Transilvania
de sud-vest şi din Banat, datate în epoca
Regatului Dac. Două dintre aceste situri
sunt amplasate pe teritoriul jud. Hune-
doara şi au fost cercetate în ultimii ani
cu rezultate spectaculoase (cetatea de la
Ardeu–„Cetăţuie”> complexul de cult şi
necropola dacică de la Hunedoara–„Gră-
dina Castelului”)> unul se află în jud. Mu-
reş (aşezarea dacică fortificată de la
Sighişoara–„Wietenberg”/„DealulTurcu-
lui”), iar ultimul în jud. Timiş (aşezarea
fortificată de la Unip–„Dealul Cetăţui-
ca”). În perioada sec. I î.Chr.– I d.Chr.,
cetatea dacică de la Ardeu a fost reşedinţa

unui aristocrat. Cercetările arheologice
au evidenţiat existenţa, în partea vestică
a aşezării, a atelierului unui meşter, în
care se confecţionau obiecte de fier,
bronz, dar şi de os şi corn. Necropola da-
cică de la Hunedoara–„Grădina Caste-
lului” este cel mai mare cimitir dacic cu-
noscut în Transilvania, necropola fiind
situată lângă o importantă aşezare ce apă-
ra zona celebrelor zăcăminte de fier hu-
nedorene. 

Materiile prime şi piese finite

Expoziţia porneşte de la prezentarea
materiilor prime utilizate, cu accent pe
principalele specii care au fost atestate
în lumea geto-dacică, între altele, prin
studii arheozoologice. Pentru perioada
Regatului Dac, cercetările arheozoologi-
ce au pus în evidenţă exploatarea pre-
ponderentă a mamiferelor domestice,
respectiv bovinele şi porcinele. Vânătoa-
rea la geto-daci era o ocupaţie impor-
tantă, menită să completeze necesarul de
hrană sau să furnizeze diverse materii
prime, cum sunt pieile, blana, coarnele,
oasele. După consumul alimentar, ele-
mentele scheletice erau utilizate ca ma-
terii prime pentru obţinerea diferitelor
obiecte, necesare în activităţile cotidiene
sau în împrejurări speciale. Osul, cornul,
cochiliile şi dinţii (cunoscute în literatura
arheologică de specialitate sub denumi-
rea de materii dure animale) au fost fo-
losite pentru realizarea diferitelor tipuri
de unelte, arme, podoabe, piese de port,
accesorii etc.

Obiecte de port şi de 
podoabă. Piese de joc

Piese de port (piepteni din corn de
cerb) şi de podoabă (mărgele, pandanti-
ve), între care se remarcă acelea con-
fecţionate din canini de cerb, elemente
anatomice având semnificaţii simbolice
şi magico-religioase aparte, fiind, în ace-
laşi timp, trofee căutate şi foarte apreciate
de vânători în toate epocile istorice. Nu
este întâmplător că unii dintre pandantivi
au fost descoperiţi în morminte de copii
din cimitirul de la Hunedoara. În orice

societate moartea copiilor era privită ca
un lucru foarte trist, ca o pedeapsă a di-
vinităţii. Faptul că cerbul, animalul care
îşi schimbă coarnele anual, este consi-
derat ca un animal legat de ideea renaşte-
rii şi a regenerăririi, poate explica pre-
zenţa podoabelor realizate din oase de
cerb în mormintele de copii. 

Folosirea pieptenilor de os, recent
constată şi la daci, se leagă de purtarea
părului lung ce necesita a fi regulat de-
parazitat. Pe Columnă se constată că păr
lung purtau nu doar femeile dace, ci şi
bărbaţii. 

Armele folosite la vânătoare
şi război

Armele sunt reprezentate prin piese
de armament (vârfuri de săgeţi) şi prin
mânerele din corn a unor cuţite şi săbii
scurte. Vârfurile de săgeată realizate din
corn de cerb sunt artefacte rare în cadrul
civilizaţiei dacice. Calităţile unui astfel
de material aplicate unui vârf de săgeată
îl fac util chiar şi pentru vânatul anima-
lelor de talie mare, în opinia specialiştilor.
Merită menţionat că plăselele din corn
de cerb erau aplicate pe arma naţională
a dacilor sica, acea celebră sabie scurtă,
curbată, cu tăişul pe interior. Faptul că
acest tip de armă era specifică dacilor o
arată nu doar izvoarele istorice din anti-
chitate ci şi descoperirirle arheologice.
Harta de răspândire a acestui tip de armă
se suprapune întru totul peste aria de
răspândire a descoperirilor dacice, de la
Dunărea de Jos, până în sud-estul Slova-
ciei. Izvoarele antice, fie că este vorba de
texte scrise, fie că este vorba de repre-
zentări grafice – între care cele mai re-
prezentative sunt reprezentările de pe
Columnă şi de pe Monumentul de la
Adamclisi – arată cu obstinaţie că pum-
nalul curb era o armă identitară a dacilor,
care însă era folosită împreună cu un alt
tip de armă, o spadă lungă, larg utilizat
în Europa barbară. Descoperirile arheo-
logice (între care şi mormântul de nobil
de la Hunedoara, evocat în expoziţie)
atestă că sica este un cuţit specific elitei
dacice, folosit probabil în contexte legate
de cult, cuţitul cu care se făceau sacrifi-
ciile. Această constatare i-a determinat

pe unii arheologi să privească într-un alt
context scena sinuciderii lui Decebal de
pe Columnă< regele dac nu şi-a curmat
viaţa în urma unui gest disperat, ci a fost
un gest prevăzut de un cod al războini-
cilor. În numeroase civilizaţii războinice,
sfârşitul cel mai infam pentru luptător
era acela ca el să cadă în mâinile duşma-
nului şi să continue să trăiască din mila
acestuia. 

Vânătoarea< activitate 
războinică şi „sport 
al nemuririi”

Existenţa unei caste războinice şi a
unui cod al războinicului în civilizaţia
dacică sunt atestatate şi prin desele re-
prezentări ale aşa numitului „Cavaler
trac”. Acest motiv omniprezent în repre-
zentări toreutice, iar apoi, transpus în
piatră, pe vremea romanilor. Vasta sa re-
prezentare arată idealul visat în lumea
antică< dobândirea imortalităţii în urma
unei vieţi pline de acte de vitejie care să
rămână în memoria oamenilor şi, în ace-
laşi timp, să atragă atenţia zeilor. În aceste
scene adesea sunt prezente scenele de
vânătoare, cavalerul fiind însoţit de câine
de vânătoare. Descoperirile arheologice
din aşezările dacice arată că cele mai vâ-
nate specii erau cerbul şi mistreţul. În
acelaşi timp, căpriorul, bourul, ursul, ie-
purele, râsul sau castorul erau alte specii
sălbatice prezente în economia anima-
lieră geto-dacică. 

În numeroase societăţi vânătoarea
nu este privită doar ca o activitate de pro-
curare a hranei ci şi ca o activitate im-
portantă a războinicilor pe timp de pace.
Partidele de vânătoare atestau capacităţi
specifice războinicilor, nu doar abilităţile
fizice de a urmări şi ucide vânatul dar şi
„cunoştinţele” în luarea urmei, în folo-
sirea vântului sau a terenului, capacitatea
de „a citi” viitoarele mişcări ale anima-
lului urmărit. La fel, era necesară adop-
tarea unor strategii şi coordonarea acţiu-
nilor de hăituire şi capturare a vânatului.
Vânarea bourului, un animal masiv
(masculii ajungeau la peste 1000 kg) şi
deosebit de agresiv, necesita nu doar co-
ordonarea vânătorilor dar şi realizarea

unor acte de bravură, deoarece putea fi
ucis doar cu suliţă spada sau topor. Astfel,
nu este pare deloc întâmplător de ce dacii
şi-au ales lupul ca animal care să-i re-
prezinte pe drapel< lupul este un carnasier
ce vânează animale mult mai impună-
toare, pe care le dovedeşte prin acţiuni
strategice ale haitei, dar şi prin acte de
bravură ale indivizilor din haită, ce se re-
ped la gâtul vânatului de talie mare, ris-
cându-şi viaţa fără urmă de ezitare.

Realizarea armelor 
reconstituită într-un film

Un segment important al expoziţiei
se referă la reconstituirea experimentală,
după toate rigorile domeniului, a unui
atelier de meşter dac specializat în pre-
lucrarea osului şi a cornului de cervide
şi de erbivore, contribuţie de mare
atracţie pentru public datorată unuia din-
tre cei mai buni specialişti ai domeniului,
arheologul drd. Marius Barbu;. În am-
bianţa acestui „colţ tehnologic” regăsim
atât uneltele de fier specifice (topor, se-
cure, cuţite diverse, ferăstrău, instrumen-
te pentru gravat etc., ele însele reproduse
experimental), materiile prime, brute sau
procesate în diverse stadii, cât şi obiectele
finite, variate ca tipuri şi perfect funcţio-
nale, identice acelora cunoscute în pe-
rioada de maximă evoluţie a civilizaţiei
dacice. Sectorul atelierului experimental
este completat cu un produs multimedia
original, special creat pentru acest prilej
şi care rulează continuu pe un ecran
LCD> este vorba de filmul doumentar ca-
re redă în detaliu realizarea unor arte-
facte din materii dure animale („actor”<
Marius Barbu> regia, imaginea şi mon-
tajul< Cristian Damiean. Încă din mo-
mentul vernisajului micuţii vizitatori au
ocazia să realizeze din lut obiecte inspi-
rate de cele văzute în expoziţie. Pot fi
realizate din lut siluete de animale sau
replici ale unor recipiente dacice. Astfel
elevii din primele clase au ocazia să in-
teracţioneze direct cu mărturiile istorice
etalate în cadrul expoziţiei.

Din cele relatate se poate deduce că
expoziţia prezentată este un produs mu-
zeal complet, ce aduce în faţa publicului
un subiect inedit, recurgând la mijloace
muzeistice ingenioase. Vizitatorul este
invitat să descopere o parte din povestea
dacilor, intrând în relaţie interactivă cu
exponate rar expuse în muzeele din Ro-
mânia.

Organizarea expoziţiei la Muzeul Ju-
deţean Satu Mare continuă efortul insti-
tuţiei de a prezenta publicului sătmărean
teme de mare importanţă ale culturii şi
civilizaţiei naţionale. Arta şi meşteşugu-
rile în civilizaţia dacică, alături de puterea
militară şi economică, au atins apogeul
în timpul Regatului Dac. Obiectele des-
coperite în Transilvania, în inima Rega-
tului Dac, sunt cele mai reprezentative
pentru civilizaţia dacică, fie că este vorba
de obiecte de artă sau de uz cotidian. In-
dustria de prelucrare a osului şi cornului
se situează pe acest palier între artă şi
meşteşug, materia primă fiind folosită
atât pentru confecţionarea unor arme
sau unelte cât şi pentru obiecte de po-
doabă.

Expoziţia va fi vernisată la sediul Mu-
zeului Judeţean Satu Mare (B-dul. Vasile
Lucaciu,nr 21), în data de 15 ianuarie,
ora 14.00, fiind dedicată Zilei Culturii
Naţionale.

Dr. Iosif Vasile Ferencz (Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 

Dr. Liviu Marta 
(Muzeul Judeţean Satu Mare)

Expoziţia va fi vernisată la sediul Muzeului Judeţean în 15 ianuarie, ora 14.00, fiind dedicată Zilei Culturii Naţionale

Muzeul Jude\ean preg[te;te o expozi\ie 
despre art[ ;i me;te;ug dacic 
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Au mai fost organizate simpozioane de acest gen ;i ̀ n Austria sau  Germania,
arti;ti europeni au c[l[torit `n China, dar cadrul natural de la Bobald, mai
aproape de r[d[cinile primitive ale artei, accentuat ;i de faptul c[ aici exist[
un important ;antier arheologic, produce o atmosfer[ unic[.

(Continuare din numărul trecut)

Monografia RFR a apărut 
la Editura Solstiţiu 

Ultimul volum tipărit cu doi ani în-
ainte de trecerea în eternitate a fost “Re-
vista Fundaţiilor Regale – monografie”.
A fost editat din iniţiativa poeţilor Ge-
orge Vulturescu și Dumitru Păcuraru.
Am dat și eu o mână de ajutor la stabi-
lirea textului în conformitate cu manus-
crisul. A fost o experienţă unică, să pipăi
rândurile, să învăţ ce înseamnă acribia
cărturărească. Întrucât ultimele pagini
trădau tremurul mâinii și ezitările ex-
cepţionalei sale memorii, l-am vizitat,
împreună cu Grigore Scarlat, la nr. 45
din Terebești. În momentele de pauză
ale bolii, îmi putea preciza din memorie
unele date marcate la timpul redactării
cu semnul întrebării. În sfârșit, i-am dus
listarea finală. Boala însă se agravase.
Totuși, mi-a scris, după câteva luni de
suferinţă, apreciind înfăţișarea printu-
rilor< “Am primit textul trimis de d-tră
mai demult. Dar m-am îmbolnăvit și a
trebuit să stau deoparte. Cu toată boala
mea, venită, prea devreme nu m-am pu-
tut ocupa cu problemele mele literare.

Şi îndeosebi cele în relaţie cu “Revista
Fundaţiilor Regale”. Dar totuși am citit
cu atenţie acest subiect pe care atât de
mult l-am studiat. Textul este excepţio-
nal, cu menţiunea că este serios prezen-
tat (tehnoredactat, n.m.)”. De precizat
că au mai apărut monografii ale cunos-
cutei reviste. Uneia, apărută înainte de
Revoluţie, i s-a modificat titlul, tăindu-
se cuvântul “Regale”, rezecţie de tot ha-
zul. Cum se va întâmpla ;i după revo-
luţie, în multe cercuri, care fac acte de
vitejie eludând meritele vizibile ale Casei
Regale a României. Alte popoare “sub-
tilizează” mituri, noi extirpăm realităţi.
O altă monografie a RFR realizează o
descriere seacă, pur filologică a publi-
caţiei. Lucrarea lui Nae Antonescu e o
sinteză critică, având la bază mii de ar-
ticole citite, cu peste 500 de autori care
beneficiază de comentarii de diferite di-
mensiuni. Este unică prin faptul că pa-
ginile au fost citite la cald, păstrând par-
că febrilitatea lecturii la zi. Caz unic,
Domnul Nae Antonescu a avut la dis-
poziţie acasă toată colecţia, achiziţionată
cu efort număr de număr, în vreme de
război, în timpul refugiului, păstrată
apoi cu riscuri, când posesia unor cărţi
era un delict politic.

Efectele curentului 
constructiv întreţinut 
în judeţul Satu Mare

Îndată după reînfiinţarea judeţului
Satu Mare în 1968, la prima ședinţă cu
directorii școlari de la începutul anului
școlar 1969-1970, dl Nae Antonescu a
prezentat un adevărat program de reîn-
sufleţire a activităţii revistelor în judeţ.
Până atunci apăruse o foiţă, “Drapelul
roșu”, cu puţine coloane rezervate lite-
raturii, iar “Cronica sătmăreană” înce-
puse să cultive creatorii locali. Îmi amin-
tesc de pledoaria pe care a făcut-o pen-
tru reînfiinţarea revistei “Şcoala sătmă-
reană”, necesară cadrelor didactice, dar
și pentru o publicaţie literară care să
preia forţelor literare afirmate deja în
câteva reviste liceale. Propunerea sa nu
a fost pe placul unui activist obscur care,
probabil deranjat de discursul elegant,
precis și bogat în idei al lui Nae Anto-
nescu, susţinea alte priorităţi. În acel
moment a venit cu promptitudine re-
plica inspectorului general Ioan Bel-
techi, o personalitate puternică a școlii
din acele decenii. Mi s-a întipărit bine
în memorie și cred că mulţi și-o amin-

tesc< “Oameni buni, sunteţi directori,
sunteţi cu un cap mai sus decât alţii. Nu
așa se gândește. Nu e cinstit să sărim în
capul cuiva doar pentru că vede altfel
lucrurile decât noi!”. Revista a apărut și
a adunat mulţi scriitori tineri ai Sătma-
rului.

Nae Antonescu a fost modelul inte-
lectualului care lasă ceva în urma sa. A
oferit, așa cum va spune despre Vasile
Scurtu, “exemplul unei vieţi de nobilă
trudă”. (p.226) A scormonit prin biblio-
tecile din Satu Mare, Oradea, Cluj-Na-
poca, la Biblioteca Naţională și în alte
părţi, inclusiv în Italia. Nu i-a scăpat
nici rubrici precum “Poșta redacţiei”, de
unde lua urma unui fir. A acordat atenţie
inclusiv revistelor de mică anvergură,
autorilor mărunţi cu activitate limitată,
dar importantă pentru întreţinerea fo-
cului. Vâlvătaia este constituită din
mulţimea flăcărilor, mai mari sau mai
mici. Era conștient că marea literatură
naţională se bazează pe integralitatea
truditorilor săi, că munţii înalţi s-ar toci
fără dealurile mai mărunte. 

Nae Antonescu a fost un noroc al
nostru. Judeţele care n-au beneficiat de
aportul unui spirit altruist precum Nae
Antonescu contează și azi prea puţin pe

o hartă a împlinirilor literare. Volumul
“Din presa sătmăreană de altădată” este
o lucrare importantă pentru judeţ și nu
numai. El reconstituie un timp cu în-
cercări, de luptă pentru afirmare, cu rea-
lizări, cu amânări, un timp care a fost al
nostru. Este un “prim instrument de lu-
cru util pentru cercetătorii fenomenului
revuistic sătmărean” cum scrie în Re-
zumatul lucrării Monica, fiica regreta-
tului Nae Antonescu. (p.315). Cercetă-
torii au acum, graţie culegerii publicate
de Viorel Câmpean și Marta Cordea,
aparatul critic necesar pentru a merge
mai departe cu cercetările, dar volumul
se adresează și publicului larg, iubitori-
lor de istorie culturală și de literatură.
Iar imaginea pe care ne-o dau aceste
studii privind judeţul Satu Mare în plan
cultural este nu a unei “părţi” lipite, ci a
unor ţinuturi care se situează în însăși
ţesutul viu al Patriei. 

Dacă noţiunea de patriotism local a
acumulat și conotaţii desuete, în sensul
alunecării în provincialism, vom spune
că Nae Antonescu a fost loial locurilor
natale, iar acest atașament a însemnat
respect pentru suma de valori și stă-
ruinţă creatoare cu faţa spre viitor.

Ioan Nistor

O maestr[ at]t `n ale artei, c]t
;i `n ce prive;te prietenia f[r[ li-
mite, Dorotheea Fleiss a ajuns,
iat[, la al 15-lea Simpozion de
Art[ Contemporan[ pe care ̀ l or-
ganizeaz[ de c]nd a pus bazele
asocierii numite “d. fleiss east &
west artists” (DFEWA).

Profit]nd de vremea neobi;nuit de
bl]nd[ din aceste zile, artista n[scut[
la Carei ;i stabilit[ la Stuttgart a invitat
aproximativ 30 de prieteni veni\i de pe
patru continente `n centrul amenajat
la Bobald, un sediu tradi\ional al tabe-
relor sale de crea\ie. ~ncep]nd din 3 ia-
nuarie, cei care au r[spuns invita\iei
au petrecut o s[pt[m]n[ pl[cut[ `n
re;edin\a amenajat[ de Muzeul
Jude\ean, partener al evenimentului.

Simpozionul din acest `nceput de
an compenseaz[ `ntruc]tva faptul c[
`n luna august a anului trecut nu s-a
putut organiza tab[ra, din motive ad-
ministrative. Dar cum, de data asta,
iarna e aproape ca vara, invita\ii au
avut parte de vreme bun[ ;i au putut
munci cu spor s[-;i transpun[ viziunile
pe p]nze sau ̀ n format digital, ̀ n cazul
fotografilor.

Invita\i din lumea larg[

Public[m din nou lista arti;tilor in-
vita\i la Bobald `n 2014, minun]ndu-
ne din nou de varietatea ei cultural[<
Ellie (ABA) Schimelman, SUA/Ghana>
Marilena Preda Sânc, România> Vioara
Bara, România> Mirela Trăistaru, Ro-
mânia> Andrei Budescu, România> Co-
rina Săvian, România> Malik Bulut,
Turcia> Umesh Shrestha, Nepal> CAO
Tai, Mongolia Interioar[> Vasile Tolan,
România> Andreia Ioana Cismaşiu,

România> Dorel Topan, România> Sie
Kasahara, Japonia> Engin Umer, Tur-
cia> Miklos Klotz, Ungaria> Carmen
Vasile, România> Agneta Labancz Cis-
maşiu, România> Antony White,
Franţa> Lang Eszter, Ungaria> Burhan
Yilmaz, Turcia> Susan Paszkiewicz,
SUA> Virginia Pişcorean, România>
Daniela Poggipollini, Italia> Rainer Má-
té, Ungaria. Au mai luat parte, prin
bun[voin\a doamnei Fleiss, doi stu-
denţi bursieri români, István Bába şi
Bernard Naghi.

La expozi\iile precedente ale tabe-

relor “d. fleiss east & west artists” am
putut remarca varietatea de viziuni ;i
tehnici artistice care se na;te ;i se trans-
mite `n urma unor asemenea `nt]lniri
`ntre culturi. Dorotheea cu asta se ;i
m]ndre;te< taberele ei ofer[ un cadru
pentru ca oameni care altfel poate nu
s-ar fi ̀ nt]lnit niciodat[, date fiind dis-
tan\ele geografice enorme, s[ poat[ lu-
cra, `nv[\a, convie\ui ;i petrece
`mpreun[ un timp de calitate, anul]nd,
prin arta vizual[, orice fel de barier[
lingvistic[. Au mai fost organizate sim-
pozioane de acest gen ;i ̀ n Austria sau

Germania, arti;ti europeni au c[l[torit
`n China, dar cadrul natural de la Bo-
bald, mai aproape de r[d[cinile primi-
tive ale artei, accentuat ;i de faptul c[
aici exist[ un important ;antier arheo-
logic, produce o atmosfer[ unic[.

Cu toate c[ Dorotheea Fleiss e sta-
bilit[ `n Germania ;i are o rutin[ de
organizator tipic nem\easc[, nel[s]nd
la voia ̀ nt]mpl[rii vreun detaliu (ajun-
ge s[ discu\i c]teva minute despre asta
cu prietena ;i asistenta ei Zsuzsa Sze-
mak ca s[ `n\elegi c]t pre\ pune Do-
rotheea pe exactitate `n detalii), c]nd

se afl[ printre prieteni ̀ ;i dezv[luie la-
tura boem[ ;i creativ[. I-a purtat pe
arti;ti `n vizite, i-a provocat cu teme
noi, i-a f[cut s[ reg[seasc[ un spirit lu-
dic. De la 20 la 70 de ani ca v]rst[, to\i
s-au sim\it implica\i ̀ ntr-o colegialitate
simpatic[, vizita echipei noastre g[sin-
du-i concentra\i pe munca de crea\ie,
dar glumind adesea `ntre ei ;i
admir]nd ideile celor de la masa ve-
cin[. Au vizitat `mprejurimile, S[tma-
rul ;i, de mai multe ori, Castelul din
Carei, unde a avut loc vernisajul ex-
pozi\iei de final a taberei, joi sear[, ̀ ntr-
o atmosfer[ amintind mai mult de
ideea de happening.

Prieteni vechi ;i noi

Unii dintre arti;tii str[ini invita\i
sunt deja obi;nui\i ai evenimentelor
DFEWA. Ne g]ndim la nume ca nepa-
lezul Umesh Shrestha, turcul Burhan
Yilmaz sau maghiarul Rainer Mate.
Printre oaspe\ii din acest `nceput de
an am reg[sit ;i nume noi< japoneza
Sie Kasahara, reputatul artist australian
Anthony White, stabilit `n Fran\a ;i
discipol al Aidei Tomescu `n perioada
sa de formare, ba chiar, dintre rom]ni,
Vioara Bara, mai cunoscut[ ca sceno-
graf al Teatrului “Regina Maria” din
Oradea, unde a creat decoruri exce-
lente (ne amintim “Scripcarul pe aco-
peri;” ;i “La Iunion, birjar!”).

Cu siguran\[ ̀ n anii ce vin mi;carea
mondial[ animat[ de “Dora din Ca-
rei” (cum se alint[ Dorotheea) va atra-
ge nume noi ;i importante. ~n fond, nu
e vorba aici doar de art[ `n sine, ci de
anularea barierelor etnice ;i culturale.
O tem[ din ce `n ce mai actual[, `n
toate domeniile.

Vasile A.

Prima culegere postum[ din publicistica lui Nae Antonescu

Arti;tii invita\i au putut lucra `n voie ;i `nv[\a unul de la altul. ~n prim plan, japoneza Sie Kasahara

Arti;ti de pe patru continente
s-au `nt]lnit `n tab[ra de la Bobald
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S~N~TATE
~n principiu colesterolul nu este d[un[tor. Organismul produce zilnic

aceast[ substan\[ necesar[ pentru fabricarea membranelor celulare, acizilor
biliari, vitaminei D ;i a unei ̀ ntregi variet[\i de hormoni sexuali. Probleme
apar doar c]nd nivelurile de colesterol din s]nge cresc peste valorile lipsite
de riscuri ( hipercolesterolemie).

O banal[ aspirin[ ar putea fi
de folos ̀ n accesele de furie, arat[
o cercetare recent[. Autorii stu-
diului sunt de p[rere c[ furia ;i
chiar “mofturile” copiilor sunt,
de fapt, probleme medicale care
pot fi tratate cu ajutorul medica-
mentelor, informeaz[ dailymail.
co. uk. 

Astfel, `n cazul `n care se
declan;eaz[ accesele de furie, cercet[to-
rii sugereaz[ c[, dec]t s[ `ncerce s[ se
calmeze, persoanele care sufer[ de
aceast[ stare ar trebui, mai degrab[, s[
ia o aspirin[, pentru a potoli izbucnirile.
Aceast[ ac\iune este recomandat[ pen-
tru c[ aspirina blocheaz[ procesul chi-
mic al inflama\iei, la fel ca medicamen-
tele nonsteroidiene, cum ar fi ibupro-

fenul. 
S-a constatat c[ ̀ n cazul persoanelor

furioase, un r[spuns inflamator resim\it
`n organism reprezint[ cauza activ[rii
st[rilor agresive. Cu alte cuvinte, exist[
o cauz[ psihologic[ pentru care acestea
`;i pierd calmul. Inflama\ia este un
r[spuns normal la r[ni ;i infec\ii, in-
fluen\]nd produc\ia de citokine, sub-
stan\e care alerteaz[ sistemul imunitar.

Ce spun studiile?

Un studiu realizat `n Statele Unite
ale Americii sugereaz[ c[ inflama\ia `i
face pe oameni s[ fie mai predispu;i la
accese de furie. Pentru realizarea acestei
cercet[ri, oamenii de ;tiin\[ de la Uni-
versitatea Chicago au realizat teste de
s]nge pentru 70 de persoane care sufe-
reau de tulburare exploziv[ intermitent[

- diagnostic psihiatric pentru actele
scurte de agresiune.

Afec\iunea, caracterizat[ ca un e;ec
de a rezista impulsurilor agresive, a fost
identificat[ de cur]nd. Dar, potrivit
unui studiu realizat de Harvard Medical
School ;i University of Chicago, publi-
cat `n anul 2006, mai mult de trei mi-
lioane de britanici se confrunt[ cu
aceast[ tulburare. 

Ultimele studii, publicate `n urm[
cu c]teva s[pt[m]ni, au ar[tat c[ oa-
menii cu aceast[ afec\iune au ̀ nregistrat
un nivel mai ridicat de citokin[, ̀ n com-
para\ie cu cei care nu sunt prespu;i la
accese de furie, mai scrie publica\ia ci-
tat[.

Unii speciali;ti sunt rezerva\i ̀ n pri-
vin\a rezultatelor cercet[rii deoarece
studiul a fost efectuat pe un num[r prea
mic de persoane.

Cu siguran\[ vi s-a `nt]mplat
s[ auzi\i cel pu\in o dat[ `n antu-
rajul dumneavoastr[ vorbindu-se
`n termeni destul de gravi despre
colesterol. ~ns[ probabil cum nu
a\i aflat ;i cauzele care stau la baza
acestei `ngrijor[ri ne-am propus
`n r]ndurile ce urmeaz[, cu aju-
torul speciali;tilor, s[ dezvolt[m
pu\in subiectul. 

~n principiu colesterolul nu este
d[un[tor. Organismul produce zilnic
aceast[ substan\[ necesar[ pentru fa-
bricarea membranelor celulare, acizilor
biliari, vitaminei D ;i a unei ̀ ntregi va-
riet[\i de hormoni sexuali. Probleme
apar doar c]nd nivelurile de colesterol
din s]nge cresc peste valorile lipsite de
riscuri ( hipercolesterolemie).

Inima este un organ impresionant
prin activitatea sa, dar eforturile ei sunt
;i mai mari dac[ pe parcursul vascular
`nt]lne;te obstacole. Depunerile de co-
lesterol ;i de alte substan\e grase pre-
zente `n artere `mpiedic[ trecerea
s]ngelui ;i favorizeaz[ formarea chea-
gurilor de s]nge. Cu timpul, acestea
pot duce la infarct, la acccident vascu-
lar cerebral ;i la alte boli vasculare.

De;i statisticile arat[ c[ o mare par-
te din decesele prin boli de inim[ sunt
atribuite colesterolului m[rit, nu toat[
lumea `n\elege ;i face efortul de a-;i
cunoa;te nivelul colesterolului, care nu
ar trebui s[ fie mai mare de 5,2
mmoli/l. 

Colesterol bun, colesterol r[u

Atunci c]nd vorbim de colesterol
nu ar trebui s[ ne g]ndim cum ar fi o
singur[ substan\[ c]nd de fapt este vor-
ba de 2 tipuri principale.

Lipoproteina de densitate mic[ (
low density lipoprotein - LDL) consti-
tuie forma periculoas[. Nivelurile mari
de LDL favorizeaz[ dezvoltarea pe pe-
re\ii arterelor a unui strat gros de gr[si-
me, numit[ plac[ de aterom. Pe m[sur[
ce anii trec, aceast[ plac[ devine din

ce `n ce mai groas[ ;i s]ngelui `i este
din ce `n ce mai greu s[ se strecoare
prin artere. Placa de aterom mai favo-
rizeaz[ ;i formarea cheagurilor de
s]nge care pot st]njeni sau bloca cur-
gerea s]ngelui.

Lipoproteina de densitate mare (
high density lipoprotein - HDL) este
forma benefic[. Rolul acesteia este de
a `ndep[rta excesul de LDL din s]nge
;i a o transporta c[tre ficat , care s[ o
elimine.

Medica\ia este destinat[ uneori
men\inerii colesterolului la un nivel

f[r[ riscuri, `ns[ pe l]ng[ tratament,
modificarea dietei ;i a stilului de via\[
pot s[ contribuie substan\ial.

Ce punem `n farfurie?

Pute\i s[ `ncepe\i prin a reduce
consumul de gr[simi saturate. Prezente
`n c[rnuri, unt ;i o gam[ variat[ de ali-
mente rafinate, gr[simile saturate sunt
convertite `n colesterol de c[tre ficat.
Dac[ cumva colesterolul se plaseaz[
deja `ntr-o zon[ de risc, t[ia\i complet
din meniu consumul de gr[simi satu-

rate, va sf[tuiesc speciali;tii.
Recomandarea nutri\ioni;tilor este

s[ nu m]nca\i carne ro;ie mai mult
dec]t de 1-2 ori pe s[pt[m]n[ ;i s[ li-
mita\i por\ia la dimensiunile unui pa-
chet de c[r\i de joc.

~n schimb pute\i s[ m]nca\i mai
multe fibre. Ele sunt prezente `n ali-
mentele ob\inute din plante, fibrele ve-
getale - `n special fibrele solubile din
ov[z, fasole, orz ;i sparanghel pot co-
bor` colesterolul cu 2-5 procente. Fi-
brele coboar[ nivelul colesterolului pe
mai multe c[i. ~n primul r]nd, fibrele

absorb apa ;i se umfl[ `n stomac,
aduc]nd mai u;or senza\ia de sa\ietate.
~n al doilea r]nd, fibrele solubile se di-
zolv[ ;i formeaz[ ̀ n intestin un gel, iar
gelul capteaz[ moleculele de colesterol
`nainte ca el s[ ajung[ `n s]nge. Cer-
cet[rile arat[ c[ persoanele care
m[n]nc[ zilnic 7 grame de fibre solu-
bile au niveluri sc[zute ale colestero-
lului.

O alt[ op\iune bun[ de luat `n
seam[ este uleiul folosit la g[tit. Alege\i
uleiul de m[sline. Este uleiul preferat
`n bazinul mediteranean, iar beneficiile
lui sunt clare. S-a constatat c[ popula\ia
din Grecia, Spania, Italia ;i alte \[ri
mediteraneene, comparativ cu brita-
nicii, `nt]mpin[ un risc de dou[ ori
mai mic de a muri din cauza unei boli
de inim[, chiar dac[ nivelul colestero-
lului total al acestor popula\ii este des-
tul de ridicat. Uleiul de m[sline, al[turi
de cel din semin\e de struguri, de floa-
rea soarelui ;i alte uleiuri bogate `n
gr[simi mononesaturate coboar[ ni-
velul de LDL periculos, f[r[ a-l cobor`
`n acela;i timp ;i pe cel al HDL. Uleiul
de m[sline extrapur, ob\inut prin pre-
sare la rece, este de asemenea, bogat ̀ n
fitochimicale care `mpiedic[ aderarea
colesterolului la pere\ii arteriali.

Opta\i pentru mese f[r[ carne.
Nutri\ioni;tii ne explic[ c[ o diet[ `n
mare parte vegetarian[ nu numai c[
scade nivelurile de colesterol, dar `n
cazul unor persoane poate ajuta la sta-
bilizarea depunerilor deja existente pe
pere\ii arteriali.

Semin\ele de in au un gust
asem[n[tor nucilor, mai ales c]nd sunt
m[cinate. Ele sunt bogate ̀ n acizi gra;i
;i omega 3 care scad colesterolul. Se-
min\ele de in reprezint[ o surs[ exce-
lent[ de fibre solubile ;i de fitoestro-
geni, care ajut[ la controlul nivelului
colesterolului. Semin\ele de in pot fi
cump[rate din magazinele specializate.
Dac[ le g[si\i ̀ ntregi, m[cina\i-le acas[.
Semin\ele ̀ ntregi nu sunt descompuse
`n procesul digestiei, a;a c[ vor trece
prin corp exact cum au intrat.

:tefania Cri;an

Recomandarea nutri\ioni;tilor este s[ nu m]nca\i carne ro;ie mai mult dec]t de 1-2 ori pe s[pt[m]n[

~n cazul ̀ n care se declan;eaz[ accesele de furie, cercet[torii sugereaz[ c[, dec]t
s[ `ncerce s[ se calmeze, persoanele ar trebui s[ ia o aspirin[

5 moduri pentru a \ine colesterolul 
sub control prin diet[

Poate aspirina s[ ajute `n managementul furiei?
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Sirop ;i gem de ananas

Cozonac secuiesc
(Kürtöskalács)

Mod de preparare< Miezul de ananas
se taie cubulețe. 2 linguri de zahăr se
pun deoparte, iar restul se toarnă peste
fructe. Se amestecă bine, apăsând căte
puțin, în așa fel încât, dacă se poate,
ananasul să se mai zdrobească. Aici se
pot adăuga și scorțișoarele. Compoziția
se pune la rece și se lasă să stea 4-5 ore,
sau chiar o noapte, după care se pune
la fiert. Se mai adaugă 250-300 g apă,
în funcție de grosimea compoziției din
vas. Lăsăm la fiert la foc mic, ameste-

când din când în când, până când ana-
nasul încep să se înmoaie. Dacă ați
adăugat scorțișoare, după ce se fierbe
compoziția acestea se scot. Într-un vas
se strecoară siropul, la care se poate
adăuga romul, dacă vă place această
aromă. Vasul cu fructe se pune din nou
la fiert, până când ananasul devine păs-
tos, apoi se ia deoparte și se adaugă
gelfixul amestecat cu zahăr și sare de
lămâie. Se mai fierbe 2-3 minute, dacă
se mai formează zeamă, aceasta se stre-
coară în vasul în care s-a strecurat si-
ropul, iar gemul rămas se pune în bor-
cane, cu câte un picuț de salicil. Siropul
se poate servi proaspăt, iar dacă se co-
servă se adaugă și puțin salicil. Se re-
comandă pentru sucuri, coctailuri,
coctailuri de fructe, sau topping la în-
ghețată ori prăjituri.

Ave\i nevoie< 

1 kg de miez de ananas, cât mai
aromat și cât mai bine copt, 1 kg
zahăr, un gelfix 2<1, un vârf de
cuțit de sare de lămâie, un vârf
de cuțit de salicil alimentar (sa-
licilul nu se înlocuiește cu con-
servant). După gust se poate
adăuga 2-3 batoane de scorțișoa-
re sau câteva linguri de rom (pe
cât posibil nu aromă), dar nu es-

te obligatoriu.

Mod de preparare< Amestecăm drojdia
cu 2 linguri de zahăr praf și puțin lapte
călduț și lăsăm până începe să crească.
Adăugăm la făina ținută în prealabil
într-un loc cald și cu restul ingredien-
telor o frământăm bine, până când în-
cepe să facă bulbuci. Formăm o sferă,
îi ungem suprafața cu puțin ulei și lă-
săm aluatul la dospit. Când a crescut

bine, întindem aluatul, formând f]șii
de lățimea degetului mare. Lemnul ro-
tund se preîncălzește și se unge cu ulei.
Se înfășoară cu fâșiile de aluat, apoi se
unge și aluatul cu ulei și se învârte în
zahăr tos. Se prăjește rotind deasupra
jarului, sau în cuptor cu funcție gril,
eventual în ulei fierbinte, dar în acest
caz se acoperă cu zahăr abia după ce s-
a rumenit. Cât timp cozonacul mai e
fierbinte se presar[ cu zahăr tos (cris-
tale mari), miez de nucă măcinată,
scorțișoară pudră, cocos măcinat, sau
cocos măcinat și colorat.

Ave\i nevoie< 

1 kg de făină, 2 ouă, 4 gălbenu-
șuri de ouă, 12 linguri de zahăr
pudră, 30 g drojdie, puțină sare,
1/2 litri de lapte, 12 linguri de
unt sau margarină topită, coaja
răzuită a unei lămâi, iar pentru
presărat< zahăr tos, miez de nucă
măcinată, scorțișoară pudră, co-
cos măcinat, sau eventual cocos
măcinat și colorat. Veți mai avea
nevoie de acele ustensile rotun-
de, pe care se rulează aluatul, res-
pectiv de un cuptor deschis (o
tavă pentru jar) de dimensiuni

adecvate.

Conopid[ gratinat[ă

Mod de preparare< Într-o tigaie mai
mare, antiaderentă, pesmetul se rume-
ne;te ușor în câteva picături de ulei,
până devine auriu. Conopida se curăță,
se desface pe inflorescențe, se spală, se
fierbe în apă sărată (împreună cu bu-
cățile de brocoli, dacă se folosesc), dar
cu grijă ca acestea să rămână crocante.
Se strecoară și bucată cu bucată se trece

prin pesmetul rumenit. Un vas termo-
rezistent se unge foarte subțire cu unt
(sau ulei), bucățile de conopidă învelite
cu pesmet se așează în vas, astfel încât
să fie o compoziție cât mai compactă,
se toarnă peste ea smântâna și se pune
la cuptorul preîncălzit. După ce smân-
tâna începe să prindă o crustă, se pre-
sar[ peste ea cașcavalul, se așează even-
tual și bucățile de brocoli sau roșiile
tăiate jumătăți și se mai pune la cuptor
până când se rumenește. Se poate servi
ca o mâncare de sine stătătoare, fără
carne, sau ca garnitură la cărnuri seci
(șnițel, grătar, cârnați prăjiți).

Ave\i nevoie< 

O conopidă de circa 1-1,2 kg
(eventual se pot folosi și 3-4 in-
florescențe de brocoli, sau roșii
pentru ornat), 2-300 g pesmet,
circa 50 g ulei, 400 g smântână,

100 g cașcaval răzuit.

Sup[ de fasole 
cu ciolan afumat

Mod de preparare< Fasolea curățată și
bine spălată, precum și ciolanul se pun
la înmuiat în apă la temperatura camerei,
în vase separate, circa 3-4 ore. Ciolanul
se scoate din apă, se taie cubulețe sau fă-
șii, dar nu se aruncă nici osul (acesta dă
un gust special supei). Se pune la fiert
împreună cu fasolea scoasă din apa în
care a stat, se condimentează cu sare și
piper după gust, respectiv 4-5 frunze de

foi de dafin, dacă folosiți. După o oră de
fierbere se adaugă morcovul tăiat fâșii
sau rondele. Când atât fasolea, cât și car-
nea se înmoaie, într-o tigaie se prăjește
puțin făina în ulei și se adaugă o linguriță
de boia de ardei. Rântașul astfel obținut
se toarnă în supa clocotită și se mai lasă
puțin la fiert. Smântâna se poate pune în
toată cantitatea de supă, sau doar la ser-
vire, în farfurie. Dacă se pune în oală,
acest lucru se face imediat după ce se
adaugă rântașul. Smântâna se amestecă
treptat cu câteva linguri de zeamă fier-
binte, pentru a nu face cocoloașe. Se pune
în supă și se mai fierbe puțin. Se servește
caldă, cu salată acrișoară de ceapă, sau
presărată cu ceapă verde mărunțită.

Ave\i nevoie< 

Un ciolan afumat (700 - 900 g),
400 g fasole boabe, 4 linguri de
făină, 4-5 linguri de ulei, even-
tual un morcov, dar nu în mod
obligatoriu, 300 g de smântână,
sare, piper, boia de ardei dulce

(foi de dafin, dacă vă place).

Multora probabil nu le vine să creadă
că unele fructe ale pădurii, dar şi scoarţa
unor abori reprezintă remedii naturale
în cazul unor afecţiuni, inclusiv în sur-
menaj. 

Potrivit unor specialişti în medicina
naturistă, alunele, ghinda, castanele, jirul,
scoruşele - toate se găsesc din abundenţă,
prin lizierele şi luminişurile atinse de ari-
pa toamnei. Şi, cum în marea farmacie a
naturii darurile de hrană sunt şi daruri
de sănătate, fructele pădurii reprezintă,
şi ele, leacuri adesea miraculoase, pe care
toamna şi începutul de iarnă ni le aduce
în dar. Vă prezentăm câteva din valenţele
curative ale ghindei.

Frumoasele fructe ale stejarilor, cu
pălăriuţele lor aşezate pe creştet, formea-
ză un adevărat covor în pădurile de deal
şi de câmpie sau în preajma arborilor so-
litari. În urmă cu un secol, ghindele erau
considerate o adevărată bogăţie, culeasă
cu grijă, pentru a fi folosită ca medica-
ment pentru oameni şi ca aliment pentru
animale, pe perioada iernii. Ele erau, to-
todată, şi obiecte de veneraţie magică.
Astfel, se credea că ghindele conţin în
ele o tainică esenţă a vigorii stejarului,
capabilă să redea puterile celor bolnavi
sau obosiţi, să prelungească tinereţea şi
să aducă noroc şi prosperitate. Ghinda
se administra uscată şi pisată, sub formă
de decoct, plămădită în vin sau sub forma
unei “cafele” .

Reţete utile pe bază de ghindă

Pulberea de ghindă 
Se culeg ghindele şi se lăsă să se usuce

într-un loc călduros şi bine ventilat, în
strat de 3-4 centimetri grosime, timp de
3-4 săptămâni. După ce s-au uscat, se
macină cu râşniţa electrică de cafea sau
se pisează în piuă, iar din pulberea obţin-
ută se administrează câte 3-4 linguriţe
pe zi.

Cafeaua de ghindă 
Pe o tavă încinsă se prăjesc, vreme

de un sfert de oră, ghinde şi seminţe de
năut (în proporţie 2<1), amestecându-le
mereu, aşa încât să nu se rumenească
prea tare. Se macină şi se obţine o pulbere
maronie - cafeaua de ghindă. Se pun la
o jumătate de cană de apă (150 ml) 1-3
linguriţe din această pulbere, după care
se mai lasă să fiarbă 2-3 minute. Se con-
sumă caldă. 
Indicaţii terapeutice<

Ghinda se foloseşte cu rezultate bune
în caz de diaree, dizenterie. Se iau 3-4
linguriţe de pulbere de ghindă pe zi, pe
stomacul gol. Planta se ţine sub limbă
vreme de câteva minute, după care se în-
ghite cu apă. În cazurile grave, doza se
poate mări până la 10 linguriţe pe zi. 

Adjuvant în hemoragii interne - se
administrează pe stomacul gol 2-3 lin-
guriţe de pulbere de ghindă, foarte fin
măcinată. Dacă hemoragia este puterni-
că, se fierb 6 linguriţe de pulbere de ghin-
dă într-o cană de apă, vreme de două mi-
nute, după care se filtrează şi se consumă
pe stomacul gol, în doză unică.

Ulcer, gastrită - se administrează câ-
te 1 linguriţă de pulbere de ghindă de 2-
3 ori pe zi, între mese sau atunci când
apar dureri (dar întotdeauna pe stomacul
gol). Acest remediu are efecte antiacide,
calmante gastrice şi cicatrizante.

Debilitate, anemie - se face o cură
de o lună, timp în care se administrează
în fiecare zi câte 3 linguriţe rase de pul-
bere de ghindă. Pentru a nu apărea con-
stipaţia, se administrează concomitent şi
tărâţe de grâu, miere, fructe proaspete.

Surmenaj, dureri de cap pe fond de
oboseală - se bea o cafea de ghindă
(obţinută din 2-4 linguriţe la o cană de
apă) îndulcită cu miere. Are un efect
energizant oarecum asemănător cu cel
al cafelei clasice, dar fără să mai apară
acea accentuare a oboselii, resimţită după
trecerea efectului cofeinei.

Ghinda, un remediu
naturist în surmenaj

Cafeaua de ghindă< pe o tavă încinsă se prăjesc, vreme de un sfert de oră, ghinde
şi seminţe de năut (în proporţie 2<1), amestecându-le mereu, aşa încât să nu se ru-
menească prea tare. Se macină şi se obţine o pulbere maronie - cafeaua de ghindă.
Se pun la o jumătate de cană de apă (150 ml) 1-3 linguriţe din această pulbere,
după care se mai lasă să fiarbă 2-3 minute. Se consumă caldă. 
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MOD~
Îmbrăcămintea se suprapune cu imaginea particulară a corpului uman şi alcătuieşte

un personaj, care spune prin simpla prezenţă o poveste. Relaţia modei cu persoana a
devenit un domeniu intens analizat. Haina a devenit cel mai simplu mod de exprimare,
de expunere a personalităţii, de evidenţiere a apartenenţei la un grup.

Astăzi este unanim acceptată
ideea de integrare a modei în fe-
nomenul postmodernismului cu
manifestări în zona deconstruc-
tivismului şi a post-structuralis-
mului. Una din tendinţele actuale,
este reprezentată de utilizarea
hainelor pentru a transmite me-
saje complexe. Încerc[m să comu-
nicăm prin haine, astfel fie pur-
tăm haine cu descripţie simplă şi
comună, fie optăm prentru me-
saje ascunse, cu conotaţii subtile.

Îmbrăcămintea se suprapune cu
imaginea particulară a corpului uman
şi alcătuieşte un personaj, care spune
prin simpla prezenţă o poveste. Relaţia
modei cu persoana a devenit un do-
meniu intens analizat. Haina a devenit
cel mai simplu mod de exprimare, de
expunere a personalităţii, de evidenţie-
re a apartenţei la un grup.

Istoria deconstructivismului

Deconstructivismul este un con-
cept introdus de către filozoful Jacques
Derrida. Acest concept urmărește im-
portanța întregului în sensul desfiin-
țării opozițiilor pe baza cărora este fun-
damentat, precum și demonstrarea
complexității ireductibile, instabile a
părților sale. Derrida atrăgea atenţia
încă în mijlocul anilor 60, în legătură
cu interpretările variate pe care le poate
avea un text. Această teorie a fost pre-
luată şi în literatură urmată şi de arta
vizuală. Iniţiatorii desconstructivismu-
lui în modă sunt Rey Kawakubo şi
Yohji Yamamoto.Tradiţia japoneză a
fost tema colecţiei, modificând funda-
mental imaginea hainelor europene ca-

re până atunci au avut rolul evident de
a înfrumuseţa şi de a pune în valoare
corpul. În 1981, la Paris “Commes des
Garcons”, a promovat o colecţie sur-
prinzătoare, cu asimetrii, nefinisări,
haine lungi acoperitoare, largi şi negre.
Reacţiile au fost mai mult dezaproba-
toare.  Un alt mare designer, a cărui
nume a devenit sinonim cu termenul
deconstructivism este Martin Margie-
la. Margiela este cunoscut pentru ridi-
carea deconstructivismului la rangul
de artă. Absolvent al “Academiei de
Arte Frumoase” din Antwerp, a lucrat
ca asistent de design pentru Jean Paul
Gaultier înainte de a se avânta în lumea
modei pe cont propriu. În 1988 îşi des-

chide propria firmă numită “Maison
Martin Margiela”. Multe informaţii nu
sunt cunoscute despre el, deoarece ni-
ciodată nu a acceptat să fie pozat sau
să acorde un interviu. Păstrând aceeaşi
idee de anonimat, etichetele hainelor
sunt un dreptunghi alb şi un cerc nu-
merotat de la 0 la 23 ce corespunde
uneia din variatele linii Margiela. O
semnătură la fel de cunoscută a desig-
nerului sunt cusăturile albe vizibile la
spatele articolelor, folosite pentru a fixa
eticheta. Câteva din ideile care se re-
găsesc în creaţiile sale sunt< haine fă-
cute din pungi de gunoi sau deco-
raţiuni de interior vintage, bijuterii din
cuburi de gheaţă ş.a. 

Cum este interpretat 
în zilele noastre

Astăzi fenomenul este mult mai ac-
ceptat, găsind mereu adepţi noi în rân-
dul tinerilor designeri, cum ar fi Junia
Watanabe. Una din tendinţele actuale
este de a refolosi hainele. Acestea trec
prin procesul de creaţie, sunt dezasam-
blate total sau par\ial, după care sunt
reasamblate, devenind o nouă piesă
vestimentară.  Viaţa unui atricol de îm-
brăcăminte este astfel prelungită. De
multe ori, o rochie veche care a aparţin-
ut cuiva poartă o încărcătură emoţio-
nală unică. Valoarea materială creşte,

iar prezenţa ei pare ca un citat al unei
anume perioade integrat cu succes în
actualitate. Dincolo de aspectul practic,
se pune accent şi pe valenţa artistică.

Un ochi neavizat ar considera că
multe piese care fac parte din acest
trend sunt neterminate, lucrate negli-
jent şi mai ales nepurtabile în viaţa de
zi cu zi. Întotdeauna atenţi la nevoile
tinerilor Vivienne Westwood şi Mal-
colm McLarenau au fost designerii care
au reuşit să convingă oamenii să per-
ceapă altfel stilul. Au reinterpretat
jeanşii, au promovat hainele sfâşiate
sau suprapunerile. Au impus cu obrăz-
nicie vădită prin creaţiile lor, destinate
în primă fază scenei londoneze şi gru-
pului punk Sex Pistols un look agresiv
şi colorat, ce se va regăsi apoi în maga-
zinele proprii.

Un trend şi în România

În România această modă îşi face
simţită prezenţa. Tinerii tind să caute
orice nouă abordare a hainelor pentru
a ieşi în evidenţă sau pur şi simplu din
dorinţa de a şoca. Anca Miron, unul
din cei mai creativi tineri designeri ro-
mâni, a propus o colecţie bazată pe tri-
couri deconstructiviste şi multifuncţio-
nale. Ea propune modalităţi diferite de
a purta un tricou simplu. Această co-
lecţie multifuncţională este formată
din modele de tricouri minimaliste,
care pot fi purtate în orice fel, cu partea
de sus în jos, cu spatele în faţă sau ca
o rochie.

Este adevărat că moda tinde spre de-
constructivism, spre minimalism exage-
rat. Unii consideră că este mai degrabă
artă decât funcţionalitate, dar aceasta
este şi frumuseţea.

Denisa T.

Chiar dacă nu ar[ţi ca un mo-
del, doar pentru că eşti mai plinuţ
nu înseamnă că nu trebuie să acorzi
atenţie modului în care te îmbraci.
Multe case de modă s-au gândit la
cei cu câteva kilograme în plus şi
au creat linii întregi de haine care
să confere siluetei bărbăteşti un as-
pect flatant.

Cu toate acestea trebuie să iei în con-
siderare şi o dietă prin care să slăbeşti.
Până a ajunge la un corp mai subţire iată
câteva secrete care te vor ajuta să te îmbraci
corespunzător tipului tău de corp.

Cumpără haine potrivite. Nu încerca
să te îmbraci cu haine mulate, în speranţa
de arăta cât de făcut eşti. Pe de altă parte
nici să alegi haine largi nu este indicat.
Chiar dacă trăieşti cu iluzia că te vor face
să pari mai slab, rezultatul este exact invers,
hainele mari te vor face să pari mare.

Nu purta haine cu imprimeuri mari,
îţi vor accentua dimensiunea. Dungile, in-
diferent că sunt orizontale sau diagonale,
vor evidenţia burta. Hainele cu dungi ver-
ticale vor alungi şi vor subţia.
Minimizează volumul, deci nu alege haine
groase. Optează pentru materiale precum
bumbacul, caşmirul, lâna subţire sau fibre

sintetice. O cămaşă de culoare albă şi o
pereche de pantaloni negri nu te vor avan-
taja. Alege articole vestimentare apropiate
la culoare, pentru a crea o impresie vizuală
mai plăcută. 

Gulerele în formă de “V” te vor ajuta
să areţi mai înalt şi mai subţire. Gulerele
de cămaşă trebuie să fie mai strâmte cu
extremităţile ascuţite. 

Când îţi alegi o pereche de pantaloni
fii atent la lungime. Ştii că ai făcut alegerea
bună, dacă aceştia aproape ating podeaua.
Dacă porţi pantofi cu talpă mai înaltă,
pantalonii trebuie să-ţi ajungă la un sfert
sau jumătate de centimetru mai jos de căl-
câi. Niciodată să nu ai buzunarele pline,
evită să ţii telefonul sau mărunţiş în buzu-
narele de la pantaloni. Sacoul sport, cu
unul sau doi nasturi te vor face să pari mai
robust. Poartă sacouri cu trei nasturi, iar
primul nasture se poartă încheiat.

Cureaua te poate ajuta să pari mai slă-
buţ, doar dacă nu o strângi prea tare. Burta
nu trebuie să atârne peste curea.
Mergi drept, pentru a arăta mai înalt şi
mai subţire. Nu te ascunde din cauza fizi-
cului. Important este să fii conştient de
faptul că uneori hainele ce vin pe tine nu
te fac neapărat mai slab, dar te vor face un
bărbat plinuţ bine îmbrăcat. 

D. Terţan

O nou[ tendin\[< mesaje transmise
prin intermediul hainelor

B[rba\i plinu\i bine îmbr[ca\i
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DIET~

În momentul în care ne deci-
dem să începem o dietă, ne lovim
de multe întrebări. La baza unei
diete reuşite stau mulţi factori.
Este important să nu ne lăsăm in-
fluenţaţi de cei apropiaţi, există o
serie de mituri despre diete. 

În continuare îţi vom prezenta câ-
teva mituri care te împiedică să ajungi
la rezultatele dorite.

Trebuie să faci cât mai multe
exerciţii fizice

Mişcarea este singura armă prin
care ne menţinem corpul sănătos şi
puternic. Cu toate acestea, un antre-
nament prea agresiv, va avea efecte in-
verse. Prea multe exerciţii duc la dimi-
nuarea forţei şi creşte pericolul de îm-
bolnăvire.

Nu este indicat să mergeţi zilnic la
sală, deoarece sistemul imunitar va fi
slăbit, iar treptat se va instala oboseala
cronică. Atenţie mare şi la executarea
corectă a exerciţiilor, altfel riscaţi să ar-
deţi mai puţine calorii.

Muşchii sunt mai grei decât
grăsimea

Cu siguranţă mulţi v-aţi lăsat pă-
căliţi de acest mit. Adevărul însă este
că nu există nici o diferenţă între greu-
tatea muşchilor şi cea a grăsimilor. Da-
că masa musculară este mai densă de-
cât grăsimea, corpul va arăta mult mai
subţire. Un alt avantaj al musculaturii
mari este faptul că arde mai multe ca-
lorii, 100 de grame de muşchi ard apro-
ximativ 50 de calorii pe zi, spre deose-
bire de grăsime care arde doar 2 calorii.
Metabolismul este mai ridicat cu cât
deveniţi mai subţiri. Pentru a ajunge
la o formă excelentă este nevoie să
combinaţi exerciţiile de aerobic cu cele
de forţă. 

Alimentele proaspete au mai

mulţi nutrienţi, decât cele
congelate

Produsele congelate sau conservate
sunt la fel de sănătoase precum cele
congelate, în plus sunt şi mai ieftine.
Unele dintre produsele conservate
conţin mai mulţi nutrienţi decât cele
proaspete. Explicaţia este că noi absor-
bim mai uşor antioxidanţi precum li-
copenul, care se găseşte în roşii sau be-
ta-carotenul din morcovi când acestea
sunt gătite.

Iarna este normal să ai câteva

kilograme în plus
Din cauza temperaturilor scăzute

ni se pare firesc să acumulăm grăsimi
pentru a ne proteja corpul. De fapt,
iarna metabolismul se accelerează, iar
noi devenim mai activi pentru a ne în-
călzi. Astfel putem arde mai multe ca-
lorii decât de obicei. Pentru a ne
menţine trebuie să păstrăm totul în
echilibru.

Ne îngrăşăm odată cu vârsta
Este adevărat că abdomenul se mă-

reşte odată ce îmbătrânim, însă acest

lucru poate fi evitat. Trebuie să aveţi
un program clar de exerciţii şi o dietă
corespunzătoare. Trebuie să slăbeşti
mult, pentru a observa beneficiile din
punct de vedere al sănătăţii.

Uneori lupta împotriva kilograme-
lor poate fi obositoare, cu toate acestea
trebuie să ştiţi că fiecare sută de grame
pierdută, este benefică pentru sănătate.
Un studiu realizat de către Kaiser Per-
manente Center for Health Research a
arătat faptul că prin pierderea a doar 4
kilograme persoanelor participante li
s-a redus tensiunea arterială.

D. Terţan

Mituri despre sl[bit de care 
nu trebuie s[ \inem cont

În cazul bărbaţilor, o dietă re-
prezintă mai degrabă o reorgani-
zare a stilului de viaţă. În compa-
raţie cu femeile, metabolismul lor
este mult mai rapid. 

Cele trei elemente pe care trebuie să
le ia în considerare un bărbat sunt< ali-
mentaţia, odihna şi antrenamentul. 

Este important să respectăm orele
de somn. Dacă stăm treji noaptea, riscăm
să mai ronţăim câte ceva, iar aceste ca-
lorii se depun uşor, cum nu facem mişca-
re.Trebuie să dormi între 7-8 ore pe
noapte, iar trezirea să fie la ora 7. Altfel
zis, la ora 11 trebuie să fii în pat, iar
nopţile pierdute să rămână amintiri fru-
moase.

Ce să mănânci?

Este esenţial să-ţi stabileşti câte un
meniu sănătos în fiecare zi şi să renunţi
la grăsimi, la zahăr în exces, la băuturile
carbogazoase, la pizza şi alte mâncăruri

de tip fast food.
În prima zi la micul dejun optează

pentru fulgi de mei, cu puţin lapte şi o
lingură de miere. Mănâncă un măr, care
să fie gustarea între mese. La prânz ser-
veşte cotlet de porc cu o salată de varză
roşie, iar la cină o salată de ton.

A doua zi de dimineaţă consumaţi 2
ciorchini de struguri, câteva nuci şi o
felie de brânză grasă. După trei ore alege
să mănânci o pară. La prânz somon la
grătar cu legume, iar la cină amestecă
două linguri de brânză de vacă cu o pară
tăiată bucăţi.

În a treia zi la prima masă alege fulgi
de ovăz cu lapte şi fructe goji. Între mese
poţi mânca doi ciorchini de struguri. La
prânz cotlet de berbec cu salată verde,
iar la cină plachie de crab cu puţină mă-
măligă. În următoarele 4 zile combină
aceste alimenente pe placul tău. 

De 3-4 ori pe săptămână este indicat
să ai un program de exerciţii fizice soli-
citante.  Dar să nu exagerezi cu orele de
antrenament, o oră maxim trebuie să fie
de ajuns.

Sfaturi pentru b[rba\ii care doresc s[ sl[beasc[

Mişcarea este singura armă prin care ne menţinem corpul sănătos
şi puternic. Cu toate acestea, un antrenament prea agresiv, va avea
efecte inverse. Prea multe exerciţii duc la diminuarea forţei şi creşte
pericolul de îmbolnăvire.

Fiind esenţială vieţii, nu doar în
ceea ce priveşte procesul de potolire a
setei, apa reuşeşte să dizolve substanţele
minerale şi să le distribuie în corp. De
asemenea apa reglează temperatura

corpului, curăţă rinichii şi detoxifiază
organismul.

Apa ajută la diminuarea senzaţiei
de foame, dar şi la reducerea absorbţiei
de calorii. Este cea mai bună alegere
când vrem să ne hidratăm. Pentru cei
care vor să slăbească, sunt câteva si-
tuaţii în care este indicat consumul
unui pahar, două de apă.

După ce te-ai trezit, bea două pa-
hare de apă. Astfel metabolismul se va
activa şi îţi vei putea începe ziua în
condiţii bune. Pe termen lung te va aju-
ta să-ţi menţii greutatea. Apa consu-
mată pe stomacul gol purifiază colonul,
ceea ce ajută la absorbţia corectă a nu-
trienţilor. 

Înainte de a face duş sau baie, te va
ajuta pentru a menţine ritmul cardiac
la un nivel sănătos. Apa este bună şi
pentru un somn liniştit, va preveni ata-
cul de cord sau cel cerebral. 

Diete cu apă

Sunt mai multe diete bazate pe con-
sumul de apă. Una dintre ele este cea
cu apă caldă. Dieta cu apă caldă se ţine
timp de două săptămâni şi se poate re-
lua abia după şase luni. Apa trebuie
băută cu înghiţituri mici. Această dietă
presupune consumul unei căni cu apă
caldă pe zi. În prima săptămână beţi
dimineaţa pe stomacul gol câte o cană
cu apă călduţă, atenţie nu trebuie să fie
fierbinte. În a doua săptămână, se con-
sumă două căni, una dimineaţa după
ce vă treziţi şi a doua înainte de micul
dejun. Pe parcursul zilei, trebuie să beţi
câte un pahar de apă înainte şi după
fiecare masă. 

O altă dietă presupune consumul a
câte 500 ml de apă înainte de fiecare
masă. În acest fel vom dobândi o sen-
zaţie de saţietate şi vom mânca mai
puţin. Un mic truc este să bem apa în-
ainte cu o jumătate de oră de a servi
masa.

Trebuie să începi să incluzi apa în
activităţile tale. Dacă bei o cafea, cere
şi un pahar de apă, aceeaşi regulă se
aplică la orice altă băutură dulce. 

Denisa T.

Apa, solu\ia 
pentru combaterea

kilogramelor
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“Fekete Peter” (maghiarizare a numelui eroului principal, Pierre
Lenoir) a v[zut luminile rampei pentru prima oar[ `n iunie 1943.
Scris[ de Eisemann Mihaly ;i transpus[ ̀ n formatul tipic de musical
`mpreun[ cu Zagon Istvan ;i Somogyi Gyula, piesa urmeaz[ un
format tipic comediei bulevardiere franceze, ba chiar p[streaz[
nume fran\uze;ti pentru personaje.

Dup[ cum spuneam ;i ̀ n scur-
ta consemnare scris[ imediat
dup[ concertul de joi sear[ ;i
ap[rut[ ieri `n Informa\ia Zilei,
edi\ia 2014 a Concertului de Anul
Nou a fost un succes de public in-
contestabil. Acum ne propunem
s[ vorbim pu\in despre con\inutul
s[u muzical.

Faptul c[ biletele s-au epuizat de
luni arat[, dincolo de aspectul monden
al evenimentului (c[ doar e bine s[ fii
v[zut la un asemenea spectacol), un in-
teres real pentru muzica specific[ mo-
mentului, cu care publicul e obi;nuit
prin transmisia TV anual[ a Concer-
tului Filarmonicii din Viena. Exist[ ̀ ns[
un risc pentru cei care alc[tuiesc pro-
gramul. Ei trebuie s[ aib[ grij[ ca suc-
cesiunea lucr[rilor din seara sau serile
de concert festiv s[ nu degenereze ̀ ntr-
o copie exact[ a tradi\iilor vieneze,
p[str]nd totodat[ ceva din parfumul
acestora, care a intrat deja `n orizontul
de a;teptare al celor ce pl[tesc biletul -
mai scump ca de obicei - pentru cele
dou[ ore de divertisment elevat.

Alcătuind programul Concertului
de Anul Nou 2014, dirijorul japonez
Shinya Ozaki, un obișnuit al concerte-
lor festive, a ales să plătească în prima
parte tributul către Viena. Nu înainte
de a deschide seara cu o frumoasă și
destul de cunoscută uvertură franceză,
cea a operei “Zampa” scris[ de Jean
Louis Ferdinand Herold. Au urmat
apoi, conform canoanelor, piese din

crea\ia familiei Strauss< patru polci con-
secutive - cea mai aplaudat[, pentru
ineditul ei, fiind Polca Pizzicato - ;i un
vals de larg[ respira\ie melodic[, “Via\[
de artist”. Pentru cei care au asistat deja
la mai multe Concerte de Anul Nou,
nimic surprinz[tor `n aceste alegeri.

Partea a doua a fost cu totul altceva.
Ozaki ;i-a luat libertatea s[ ne poarte
prin spa\iul Mediteranei, ̀ n special prin
cel iberic sau francez. Pastorala din de-
butul Suitei nr. 2 “Arleziana” de Bizet a

dat tonul acestei savuroase plimb[ri so-
nore, continuat[ de un fragment din
Capriciul Spaniol de Rimski-Korsakov,
apoi de un surprinz[tor Dans din suita
“La vida brave” de Manuel De Falla.
Aici s-a v[zut ̀ ntr-adev[r c[ publicului
`i faci mai mult bine sco\]ndu-l dintr-
un c[ldicel sim\ comun ;i oferindu-i
ceva inedit ;i provocator. Aplauzele au
fost de o spontaneitate dezarmant[.

Dup[ un elegant dans italian or-
chestrat de Ottorino Respighi, a urmat
cunoscutul mar; al toreadorilor din
Suita “Carmen” de Bizet, apoi un delicat
;i inventiv Menuet de Debussy, evident
gustat de public, ;i apoi delicatesa serii<
Rapsodia “España” de Emmanuel Cha-
brier, o lucrare care a f[cut senza\ie la
Paris la premiera din 1883 ;i a declan;at
o frenezie a compozi\iilor cu tematic[
spaniol[, culmin]nd `n muzica lui
Maurice Ravel, prin Rapsodia spaniol[
;i minunatul Bolero. Bog[\ia ritmic[ ;i
exuberan\a temelor folclorice culese de
Chabrier de la surs[, `n urma unei
c[l[torii `n Spania rural[, au `nc]ntat
;i s[tm[renii prezen\i `n sal[. A urmat
reluarea mar;ului toreadorilor, apoi
av]ntata Farandol[ (tot de Bizet) ;i
`ncheierea aproape liturgic[< Mar;ul
Radetzky.

VIP-uri sau simpli amatori de mu-
zic[ bun[, oamenii s-au sim\it bine joi
sear[ `n sala Filarmonicii. Ar fi o bu-
curie s[-i revedem ;i joia viitoare. Cre-
de\i-ne pe cuv]nt< programul de atunci
merit[ ;i el o sal[ arhiplin[.

V. Andreica

Trupa maghiar[ “Harag Györ-
gy” a Teatrului de Nord a conti-
nuat cu folos obiceiul de a
`nt]mpina Anul Nou prin punerea
`n scen[ a unui musical cu care s[
`;i a;tepte, de Revelion, publicul.
Acum c]tva timp a fost “Chicago”.
Anul trecut “R[pirea sabinelor”.
~n acest an, un clasic al genului.

“Fekete Peter” (maghiarizare a nu-
melui eroului principal, Pierre Lenoir)
a v[zut luminile rampei pentru prima
oar[ `n iunie 1943. Scris[ de Eisemann
Mihaly ;i transpus[ `n formatul tipic de
musical ̀ mpreun[ cu Zagon Istvan ;i So-
mogyi Gyula, piesa urmeaz[ un format
tipic comediei bulevardiere franceze, ba
chiar p[streaz[ nume fran\uze;ti pentru
personaje, fiind probabil calchiat[ dup[
un original la mod[ prin teatrele Pari-
sului vremii. N-ar fi fost prima ;i cu si-
guran\[ nici ultima asemenea pasti;[ ̀ n
teatrul maghiar.

Ceea ce d[ valoare acestei “operete”
- cum e numit[, impropriu, credem noi
- este `n primul r]nd muzica ei foarte
bun[ ;i creionarea atent[ a transform[rii
suferite `n timp de cele dou[ personaje
“ordinare”< ghinionistul Pierre ;i fata
simpl[ `ndr[gostit[ de ;eful ei, Claire.
~n jurul acestui binom se deruleaz[
ac\iunea, se transform[ lumea mic-bur-
ghez[ `n care ei sunt oarecum intru;i,
iar cele dou[ roluri cer actori capabili de
mult[ autoironie ;i sensibilitate.

~n montarea realizat[ de Bessenyei
Istvan pentru trupa pe care o conduce
ca director artistic, cei doi actori sunt ti-
neri ;i foarte talenta\i< Bodea Tibor ;i
Kovacs Nikolett. Ambii au presta\ii mi-
nunate, iar duetul lor “Szerelemhez nem
kell szépség” (Dragostea nu vrea

m]ndre\e) este o mare reu;it[ `n spec-
tacol ;i d[ tonul `nt]mpl[rilor care vor
deschide inimi spre pove;ti de iubire
`mplinite.

Un spectacol al bucuriei
de a iubi

~n economia piesei g]ndite de Eise-
mann primul act aproape c[ nu conteaz[,
e doar un periplu de portrete grosiere,
preg[tind adev[rata ac\iune, care vine
dup[ pauz[. ~l cunoa;tem pe Pierre, un
z[p[cil[ care stric[ tot ce atinge, ne
distr[m de toanele lui Colette ;i de
scor\o;enia fratelui ei, Lucien Ouvrier
(om muncitor, vezi Doamne), ne `ndu-
io;[m v[z]nd-o pe bondoaca Claire cu
ochelarii ei cu ram[ groas[ ;i hainele ei
aproape b[rb[te;ti, dar cu inim] de fe-
meie ce iube;te f[r[ speran\[, r]dem de
protipendada n[uc[ din burghezia fran-
cez[, dar mare lucru nu se `nt]mpl[.

~n partea a doua, toat[ cinstita adu-
nare e pus[ pe profit de pe urma fabu-
losului ghinion al lui Pierre, dar el are
alte g]nduri< s[-i deschid[ lui Lucien
ochii asupra lui Claire ;i s[ tr[iasc[
proasp[ta iubire pentru Colette. Trage
sfori, deturneaz[ bani, se fofileaz[, e
alungat, dar totul se termin[ cu bine.
Din nou muzica e mai pregnant] dec]t
textul. Lamentarea lui Claire, “Holdvi-
lágos éjszakán” (Noapte cu  lun[ plin[),
ne arat[ inima oric[rei fete care a iubit
vreodat[, iar izbucnirea ei de frustrare,
“Lesz maga juszt is az enyém!” (Odat[
tot vei fi al meu!), e delicioas[. Iar Kovacs
Nikolett c]nt[ formidabil.

Bodea Tibor, la primul rol important
de c]nd a venit ̀ n trup[, ̀ ;i construie;te
cu grij[ personajul, de la nesiguran\a ;i
st]ng[cia de la ̀ nceput la verva de com-
binator din a doua parte a spectacolului,
iar figura lui ne-a amintit nu o dat[ de

un Toma Caragiu mai t]n[r. Kovacs Ni-
kolett e impecabil[ ̀ ntr-o compozi\ie si-
milar[ cu “Betty cea ur]t[“ (cine-;i mai
aminte;te serialul?), dar mult mai veridic
realizat[. Kanyadi Szilard men\ine o linie
sobr[ `ntruchip]ndu-l pe Lucien, chiar
;i `n scenele de dragoste dinspre final,
iar Laczko Tekla se dovede;te exuberant[
;i foarte bun[ dansatoare `n rolul de ar-
tist[ al lui Colette. Apari\ii de efect au
Laszlo Zita (subreta Marie), Gaal Gyu-
la (candidatul Gaston) ;i Istvan Istvan
(Chineau). Peter Attila Zsolt ̀ ;i demons-
treaz[ ;i calit[\i de tenor `ntr-un scurt
interludiu spre final, iar Kovacs Eva
b]ntuie pl[cut scena ̀ n rolul colportoarei
M-me Lefebre. Apari\ii mai mult figu-
rative au ceilal\i actori< Toth-Pall Miklos,
Bandi Johanna, Zakany Mihaly, Gal Ag-
nes, Czintos Jozsef, Varga Sandor, Ma-
rosszeki Tamas ;i Poszet Nandor.

Decorul de o simplitate elegant[
amenajat de Fornwald Greti, costumele
la fel de adecvate semnate Szabo Anna,
regia discret[ ;i fluent[, generoas[ cu
actorii, a lui Bessenyei Istvan ;i muzica
live a cvartetului (Manfredi, Cserey, Sa-
bo, Anderco), al[turi de coregrafia ex-
pert[ a Gabrielei T[nase, contribuie ;i
ele la succesul unui spectacol care `n
m]ini mai inabile putea c[dea `n cabo-
tinaj. Probabil “Fekete Peter” de la Satu
Mare va avea un destin frumos ;i ca spec-
tacol de turneu, at]t `n Ardeal c]t ;i `n
Ungaria. Iar s[pt[m]na viitoare trupa
Harag lanseaz[ o nou[ premier[...

Vasile A.

Concert de Anul Nou ie;it din tipare

Ghinionistului Pierre Lenoir (Bodea Tibor) i-a c[zut iubirea-n bra\e, ̀ n persoana
lui Colette (Laczko Tekla)

Shinya Ozaki salut]nd publicul

Trupa Harag György a lansat
de Revelion un nou musical savuros

SPECTACOLE
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Cristian Oșan în vârstă de 23
ani, din Satu Mare este pasionat
de aerografie, o tehnică nouă în
ceea ce privește pictura pe dife-
rite obiecte. A început în anul
2011, iar de atunci și până în pre-
zent și-a dezvoltat o tehnică des-
tul de precisă cu ajutorul căreia
reușește să înfrumusețeze orice
obiect.

Aerografia nu deţine un domeniu
foarte vast, iar cei care vor să încerce
îşi pot da seama şi singuri cum se lu-
crează cu aerograful. Așa a început și
el, fără a avea habar despre cum se fo-
losește aerograful , fără a-l cunoaște,
ci doar dintr-o încăpățânare și sigu-
ranță că și el poate.

A pierdut și încă pierde nopți în-
tregi pe internet, citind și urmărind
tutoriale pe acest segment. Doar așa
reușe;te să transpună imaginea dorită
pe suprafațe  nu întotdeauna priete-
noase.

Nu se poate pune semnul
egal `ntre aerografie
;i pictur[

Aerografia elimină toate lucrurile
pe care le ştim despre pictură. Nu mai
vedem pata picturală, punctul ca teh-
nică de lucru şi de asemenea, dispar
tuşele accentuate prin care artistul îşi
exprimă starea sufletească. Nu vom
putea niciodată să punem aerografia
pe acelaşi loc cu pictura,  pentru că
produsele finite nu au nicio legătură,
aerografia reuşind să se încadreze în
pictura comercială, care distrage
atenţia prin fineţe, dar nu împacă su-
fletul.

Aerografia se realizează foarte
uşor. De exemplu, pentru desenarea
unui fruct, de exemplu, doar se decu-
pează forma, se lipeşte pe suprafaţa
de lucru, se vopseşte cu aerograful,
apoi se adaugă detaliile.

 În pictură, pentru realizarea unui
fruct, micul novice cunoaşte deja for-
ma şi o desenează cu mâna liberă, cu
creionul şi guma de şters. Prin această
comparație nu trebuie să înțelegem că
aerografia presupune desenarea doar
cu ajutorul șabloanelor deoarece fie-
care artist are propria lui tehnică de
lucru.

Aerograful a fost inventat `n 
1876 de Francis Edgar Stanley

Aerograful a fost inventat în 1876
de Francis Edgar Stanley în Newton,
Massachusetts.

Este ceva asemănător unui pistol
de vopsit, doar că mult mai mic, apro-
piat dimensiunii unui pix, care nu fo-
loseşte atâta vopsea, deoarece o pul-
verizează într-un jet foarte subţire,
astfel reuşindu-se crearea detaliilor
foarte fine de genul firelor de păr.

A durat patru ani până s-a obţinut
un model funcţional, deoarece piesele
fiind foarte mici au trebuit prelucrate
într-un atelier de bijuterii. Iniţial, a
fost inventat pentru a ajuta la procesul

prin care erau developate fotografiile,
apoi pentru retuşarea sau chiar edita-
rea manuală a lor. 

- De unde a r[s[rit acest talent ;i
cum?

- Este un talent ce a răsărit dintr-
o întâmplare, bineînțeles mai apoi
combinată cu multă pasiune și răb-
dare. Eu desenez de la 10 ani, iar des-
pre aerografie am auzit prima dată în
anul 2008. Am tras cu urechea la o
dicuție purtată între două cunoștințe,
vorbeau despre desen, iar atunci mi
s-au aprins tălpile.

Nu știam cu ce se mănâncă treaba
asta, nu știam ce însemn[ airbrush,
nimic. De desenat mi-a plăcut întot-
deauna să desenez.

Nu pot să zic c[ sunt foarte bun
pe foaie, dar vreau s[ cred că sunt bun
cu aerograful în m]nă. Totul ține de
tine și cât de mult îți dorești ca desenul
să fie cât mai perfect.

- Cristian, spune cum ți-a venit

ideea de a picta pe carene de moto-
ciclete sau alte obiecte, folosind ae-
rograful?

- Tot în perioada în care am auzit
pentru prima dat[ despre această me-
todă m-am și împrietenit cu un băiat
ce avea o motocicletă foarte frumoasă.
Carenele motocicletei lui erau pictate
cu tot felul de desene. Eu curios, el
dispus să îmi explice cum și le-a făcut,
unde și cine anume le-a f[cut ;i ̀ n cele
din urm[ am legat o prietenie care
persistă și acum.

În 2011 m-am decis, mi-am cum-
părat un aerograf și am zis că încep.
Credeam că va fi ușor, c[ nu are ce să
fie atât de complicat având în vedere
că și aparatul este unul mic ;i finuț.
M-am convins că nu este deloc așa pe
parcurs.

Am stat nopți întregi pe internet,
am căutat tutoriale, am învățat care
sunt etapele, la ce trebuie să fiu atent,
cum se fac umbrele, cum se lucrează
pe detalii și multe altele.

Primele lucrări au fost puțin mai

stângace deoarece nu aveam mâna
formată. Am conștientizat că doar cu
timpul poți să te perfecționezi, iar
acum pot să spun că sunt mândru de
ceea ce realizez.

- De unde te inspiri pentru des-
enele pe care le faci? Ții cont tot tim-
pul de sugestiile clientului sau vii și
tu cu propuneri?
- - Tuturor celor care mă contactea-
ză pentru a le face un anumit desen le
spun să îmi aducă o imagine clară cu
ceea ce vor.

Nu am de unde să `mi imaginez
eu ce e în mintea omului. Sugestii bi-
neînțeles că mai fac atunci când e ca-
zul, dar de obicei încerc să îi ofer clien-
tului ceea ce își dorește.

- Povestește-mi despre instrumen-
tul cu care lucrezi.

- Aerograful utilizează un curent
de aer cu viteză mare ce trece printr-
un difuzor de aer, astfel realiz]ndu-
se o forță de sucțiune ce permite cu-
lorii să fie împinsă din rezervor. Viteza
mare a aerului pulverizează culoarea
în particule foarte mici la trecerea
printr-un dispozitiv de dozaj numit
duză. Astfel culoarea este aplicat[ pe
suport. Controlez cantitatea de culoa-
re prin acționarea unui trăgaci variabil
care are rolul de a retrage mai mult
sau mai pu\in un ac cu v]rf foarte fin,
ac ce reprezint[ elementul de control
din cadrul duzei. Gradul foarte fin de
atomizare este ceea ce îmi permite să
creez efecte diferite folosindu-l.

Cu un astfel de aparat poți să imiți
orice tehnică de pictură.  Pictura în
aerograf  la un astfel de nivel necesită
instrumente suplimentare cum ar fi
șabloanele  și o foarte minuțioasă pla-
nificare pe etape ale lucrării.

- Cât de importantă este dexteri-
tatea și răbdarea în ceea ce faci?

-Dexteritatea și răbdarea pot să
spun că sunt cele mai importante. Im-
aginați-vă că de foarte multe ori gre-
șești, trebuie să începi din nou și dacă
îți lipsește răbdarea și nu faci din plă-
cere ceea ce faci nu ai nici o șansă să
răzbești. 

- Cum vezi dezvoltarea ta pe vii-
tor?

- Momentan aerografia reprezintă
un hobby pentru mine, dar mi-ar plă-
cea foarte mult să pot să îmi câștig
existența permanent în modul acesta.
E ceea ce iubesc să fac cel mai mult.

- Ce îi sfătuiești pe cei care ar dori
să facă ce faci tu? Cum să înceapă?

- Din păcate nu există o altă mo-
dalitate de a învăța decât de pe inter-
net sau de la cineva care știe și e dispus
să învețe și pe altcineva.

Dacă sunt persoane ce cred că au
toate calitățile înșirate mai sus trebuie
să înceapă prin a-și cumpăra un ae-
rograf, să învețe să îl manevreze și să
îi cunoască dichisurile. După ce stă-
pânești toate acestea lasăți-v[ imagi-
nația să zburde.

Sergiu Podin[

Artistul german Manfred Stader a rea-
lizat prima pictură 3D pe asfalt din Ro-
mânia, lucrarea - care prezintă o groapă
traversată de o bârnă la intersecţia dintre
bulevardul Regina Maria şi bulevardul Li-
bertăţii din Capitală.

Artistul 3D Street Art Manfred Stader
a îmbogăţit patrimoniul artistic al Capita-
lei, imaginând o groapă tridimensională,
pe care a realizat-o la intersecţia dintre bu-
levardul Regina Maria şi bulevardul Li-
bertăţii, la rondul Coşbuc, lângă Palatul
Parlamentului. Pictura lui Stader este pri-
ma lucrare de acest gen instalată în aer
liber în România.

"Pictura măsoară 3 x 5 metri şi este un
simbol al optimismului, căci reprezintă o
groapă traversată de o bârnă presărată cu
bunătăţi", a declarat pictorul Manfred Sta-
der, autorul lucrării.

Manfred Stader este unul dintre cei
mai importanţi reprezentanţi ai curentului
3D Street Art. A început să facă primele
lucrări pe pavaj la începutul anilor '80, pe
când studia la faimoasa Städel Artschool
din Frankfurt. A devenit recunoscut in-
ternaţional prin dobândirea titlului de
Master Madonnaro la competiţia inter-
naţională de pictură stradală de la Grazie
di Curtatone, Italia. Cea mai populară for-
mă a lucrărilor sale de street painting sunt
proiectele interactive în cadrul cărora ad-
miratorii se fotografiază sau se filmează în
ipostaze în care relaţionează cu imaginea
de pe pavaj.

Sergiu P.

Pictura 3D
pe asfalt a ajuns

;i `n Rom]nia

Flaviu Roua arată cum graffiti poate
întrece atitudinea de vandalizare, cu puţin
simţ estetic. Artă care refuză să se supună
limitelor şi programelor impuse de o gale-
rie, graffiti ne urmăreşte la tot pasul.

În lume, generaţii la rând şi-au făcut
vocile auzite prin intermediul mesajelor şi
al inscripţiilor alambicate, apărute peste
noapte, în văzul tuturor. „Este o luptă con-
tinuă între grafferi, unde cel mai bun este
cel care apare în cele mai multe locuri,”
spune grafferul Jones. 

Probabil cel mai vizualizat graffer
timişorean, Flaviu Roua este autorul mul-
tora dintre lucrările de sub podul Traian,
semnate cu porecla „Jones”. „Golden Boy,
bebeluşul, se referă la religie, calul alb re-
prezintă simplitate şi puritate, în timp ce
autoportretul cu roşu şi negru este axat pe
împletirea dintre bine şi rău,” explică Flaviu
Roua.  Flaviu are 22 de ani, iar primul graf-
fiti l-a făcut în clasa a zecea. Un an mai târ-
ziu, a câştigat locul întâi la un astfel de con-
curs, fiind favoritul publicului. A primit
amendă de două ori pentru că a fost prins
colorând ziduri, dar premiile au fost mai
multe. În momentul în care a simţit că este
destul de matur încât să îşi asume şi chiar
să îşi vândă arta, a început să colaboreze
cu autorităţile pentru aprobări. El a obţinut
o aprobare pe termen nelimitat pentru a-
şi expune arta murală, alături de desenele
altor grafferi. De aceea, timişoreanul, îm-
preună cu ceilalţi trei artişti ai grupului
380K – Antik, KaRM şi Core – consideră
că toţi grafferii îşi pot promova munca în
acest fel, legal, asumat şi productiv. Dincolo
de dimensiunea de protest de la care a por-
nit, graffiti devine o rampă de lansare pen-
tru tineri, ţinând loc de CV. Jones şi-a lăsat
datele de contact lângă cele mai multe din-
tre lucrările sale, astfel că i s-a propus să
decoreze faţade de case, camere de copii,
chiar şi maşini, nu doar cu ajutorul aero-
grafului, ci folosindu-se de orice material
şi ustensilă.

Graffiti - diferen\a 
dintre art[ 

;i vandalism

Aerografia se realizează foarte uşor. De exemplu, pentru desenarea unui fruct, de exemplu,
doar se decupează forma, se lipeşte pe suprafaţa de lucru, se vopseşte cu aerograful, apoi
se adaugă detaliile.

În pictură, pentru realizarea unui fruct, micul novice cunoaşte deja forma şi o desenează
cu mâna liberă, cu creionul şi guma de şters. Prin această comparație nu trebuie să înțelegem
că aerografia presupune desenarea doar cu ajutorul șabloanelor deoarece fiecare artist are
propria lui tehnică de lucru.

Aerograful Cristian O;an - t]n[rul
care `nfrumuse\eaz[ orice obiect

“În 2011 m-am decis, mi-am cumpărat un aerograf și am zis că încep. Credeam
că va fi ușor, c[ nu are ce să fie atât de complicat având în vedere că și aparatul
este unul mic ;i finuț”



MAGAZIN
Cea mai puternică asociere (statistic vorbind) a fost observată

în cazul ulcerului gastro-duodenal, mai frecvent la persoanele cu
grupa 0. În schimb, cancerul de stomac a fost constatat mai frecvent
la persoane cu grupa A.

Oamenii preferă să mintă sau să facă
fapte rele decât să spună „nu”. Majorita-
tea oamenilor preferă să spună o min-
ciună sau să facă o faptă rea dacă li se
cere decât să înfrunte disconfortul social
de a spune "nu", se arată într-un nou stu-
diu. Cercetătorii de la Universitatea din
Waterloo spun că oamenii au tendinţa
de a subestima capacitatea unor persoa-
ne de a influenţa comportamentul etic
al altei persoane.

Autorii canadieni ai studiului spun
că oamenii ar putea fi de acord să facă
lucruri rele pentru a evita situaţia jenantă
de a refuza.

În primul rând, cercetătorii au cerut
unui număr de 52 de studenţi să estimeze
câte persoane ar trebui s[ abordeze pen-
tru a găsi trei oameni care să fie dispuşi
să mintă pentru ei. Astfel, participanţii
erau rugaţi să semneze un formular care
indica faptul că organizatorii le-au oferit
o introducere verbală a unui nou curs.

Participanţii au presupus că ar trebui
să întrebe în medie 8,47 de oameni în-
ainte ca trei dintre ei să fie de acord, dar
s-a dovedit că n-a fost nevoie să întrebe
decât jumătate dintre acesţia - 4,39.
Aproximativ 9 din 10 studenţi au supra-
estimat procentul de oameni pe care ar
fi trebuit să-i întrebe.

Într-un alt studiu, 25 de participanţi
au fost rugaţi să estimeze câţi oameni
trebuie să întrebe înainte ca trei dintre
ei să fie de acord să vandalizeze o carte
de la bibliotecă prin scrierea cuvântului
"murătură" în interiorul ei. Participanţii
la studiu au presupus că ar trebui să în-
trebe în medie 11 persoane, dar, de fapt,
media a fost de 4,7.

La alte două studii, sute de persoane
au fost rugate să-şi imagineze că sunt fie
realizatori, fie instigatori, fie parte neutră
într-o serie de scenarii ipotetice, cum ar
fi să cumpere bere pentru minori şi să
descarce ilegal un film de pe internet.

Cei care au jucat rolul realizatorului
au spus că s-ar simţi mult mai incomod
dacă un prieten sau un coleg i-ar împinge
spre un comportament imoral, decât da-
că i-ar sfătui să se comporte etic, dar cei
care au jucat rolul instigatorului sau par-
tea neutră nu au anticipat diferenţa. Sur-
sa< Mediafax.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Unii afirmă că grupa de sânge
ne influenţează personalitatea. 

Alţii susţin că trebuie să ţinem
seama de grupa sanguină pentru
a identifica regimul alimentar cel
mai potrivit pentru fiecare dintre
noi. Iar alţii, în fine, califică drept
speculaţii şi idei neştiinţifice toate
aceste afirmaţii.

Şi totuşi – cu excepţia evidentă a ca-
zului în care avem nevoie de o transfuzie
– există şi aspecte ale vieţii noastre în
care să conteze ce grupă de sânge avem?
Unii oameni de ştiinţă răspund afirmativ
şi susţin că fiecare grupă sanguină este
corelată cu un risc mai mare de apariţie
a anumitor boli.

Anumite grupe de sânge 
sunt asociate unor maladii

In ultimele decenii, o serie de studii
întreprinse de instituţii ştiinţifice dintre
cele mai respectabile au început să dea
la iveală o legătură între anumite grupe
de sânge şi prevalenţa anumitor maladii.
Unul dintre primele studii ample asupra
unor corelaţii de acest tip a fost publicat
în anul 1956, în JAMA (Journal of Ame-
rican Medical Association) autorii au stu-
diat peste 5.000 de pacienţi care sufereau
de diferite maladii (anemie pernicioasă,
leucemie, colită ulcerativă, ulcer gastro-
duodenal, anomalii congenitale şi diferite
tipuri de cancere.)

Cea mai puternică asociere (statistic
vorbind) a fost observată în cazul ulce-
rului gastro-duodenal, mai frecvent la
persoanele cu grupa 0. În schimb, can-
cerul de stomac a fost constatat mai frec-
vent la persoane cu grupa A.

Tot în rândul celor cu grupa A se în-
tâlneau şi cazuri mai numeroase de ane-
mie pernicioasă, o maladie autoimună
determinată de deficitul de vitamina B12,
ca urmare a lipsei din organism a unei
substanţe specifice, factorul intrinsec, se-
cretat în mod normal de mucoasa sto-
macului> în lipsa acestui factor, vitamina
B12 nu mai poate fi absorbită corespun-
zător în intestin.

Mult mai recent, în 2012, un studiu
realizat la Universitatea Harvard, sub

conducereea dr. Lu Qi,  a dus la concluzia
că persoanele cu grupele de sânge A, B,
sau AB sunt mai susceptibile de a se îm-
bolnăvi de inimă, comparativ cu cele care
au grupa 0. Totuşi, cercetătorii au subli-
niat că un stil de viaţă sănătos are un rol
esenţial în prevenirea maladiilor cardiace
la persoanele pe care grupa lor de sânge
le predispune la aceste boli. Alte studii
au scos, de asemenea, la iveală corelaţii
de mare interes pentru sănătatea publică,
dar şi pentru sănătatea fiecăruia dintre
noi. Astfel, persoanele cu grupa A sunt
mai predispuse să aibă un nivel mai ri-
dicat al colesterolului total, precum şi al
lipoproteinelor cu densitate mică, LDL
(cunoscute popular sub numele de co-
lesterol “rău”> nivelul mare de LDL este
considerat drept un factor major de risc
în apariţia bolilor cardiovasculare. Aceste
persoane au o sensibilitate mai mare la
atacul unui patogen numit rotavirus, care
provoacă simptome digestive precum
diareea şi voma.

*Persoanele cu grupele A, B şi AB
prezintă un risc semnificativ  crescut de

cancer pancreatic faţă de cele cu grupa
0, conform unui studiu publicat în 2009
în Journal of the National Cancer Insti-
tute. Corelaţia dintre grupa sanguină şi
prevalenţa anumitor tipuri de cancer este
o temă de cercetare de mare actualitate.
Chiar şi probabilitatea de a avea copii
pare să fie influenţată, într-o măsură, de
grupa sanguină, cel puţin în cazul femei-
lor care recurg la tratemente de fertilitate<
dintr-un grup de femei care au încercat
aceste tratamente, cele cu grupele A şi
AB aveau în ovare rezerve mai mari de
ovule, având, prin urmare, şanse mai
mari de a rămâne gravide în urma trata-
mentelor, comparativ cu femeile cu gru-
pa 0.

Un studiu realizat în India pe 2640
de pacienţi care sufereau de cancer, stu-
diu ale cărui rezultate au fost publicate
în 2010, a arătat că< *în general, printre
bolnavii diagnosticaţi cu cancer se găsesc
mai multe persoane cu grupa A şi mai
puţine cu grupa 0, faţă de proporţia aces-
tor 2 grupe de sânge în grupul de control>
*indivizii cu grupele A şi B sunt mai pre-

dispuşi la apariţia cancerelor orale> *per-
soanele cu grupa A sunt mai predispuse
la cancerul de sân şi de plămâni> *per-
soanele cu grupele B şi 0 prezintă o pro-
babilitate mai mare de a dezvolta cancere
gastrointestinale.

Oricum, nu ne putem alege grupa de
sânge, iar aceste legături sunt corelaţii
statistice< ele indică o predispoziţie, un
risc mai mare de a avea o boală sau alta.
Cu toţii suntem predispuşi, prin genele
cu care ne naştem, la anumite afecţiuni,
iar asocierea dintre grupa sanguină – şi
ea determinată de anumite gene – şi di-
ferite boli este un aspect al acestei “soarte
genetice” a fiecăruia dintre noi.

Dar, pe de altă parte, soarta şi-o mai
face şi omul> dacă vreţi, această mostră
de înţelepciune populară, reprezintă,
aplicată în acest context, contribuţia fac-
torilor externi la starea noastră de sănă-
tate. Un stil de viaţă nesănătos te predis-
pune la boli în măsură cel puţin la fel de
mare ca şi genele, în timp ce grija faţă de
sănătate poate contracara, în bună mă-
sură, nişte gene “proaste”.

Parfumuri produse pentru fiecare grupă de sânge în parte

Mulţi oameni care au câini in-
sistă că există o legătură specială
între ei şi patrupedele lor care au
capacitatea de a ghici gânduri şi
de a înţelege sentimentele celor-
lalţi.

Acum, un nou studiu vine să de-
monstreze că această legătură nu este
pe atât de specială şi exclusivă pe cât
se crede.

Câinii au abilitatea 
de a înțelege oamenii

Oamenii de ştiinţă au descoperit
că aceste animale se nasc cu abilitatea
de a-i înţelege pe oameni. De aseme-
nea, studiul a mai scos la iveală şi faptul
că abilitatea câinilor de a înţelege com-

portamentul uman nu depinde de dre-
saj. 

Oamenii de ştiinţă au explicat că
această capacitatea înnăscută este re-
zultatul împerecherii şi a selecţiei ge-
netice. Mai mult, abilitatea de a-i înţele-
ge pe oameni se va dezvolta şi mai mult
în viitor, supun cercetătorii. 

Studiul realizat recent a inclus 24
de câini. Unii dintre aceştia erau dre-
saţi, pe când alţii nu. În timpul expe-
rimentelor, oamenii de ştiinţă au mo-
nitorizat modul în care reacţionează
câinii la comenzile nerostite ale oame-
nilor, precum indicarea unei locaţii.
Constatările au arătat că reacţia câini-
lor la comenzile nonverbale nu depin-
dea de dresaj. 

"Am descoperit că indiferent de ni-
velul său, dresajul nu conta. Ceea ce a
contat şi a făcut diferenţa a fost per-

soana care le dădea comenzile, mai
exact important a fost dacă persoana
era sau nu una cunoscută. 

Pe măsură ce cunosc anumiţi oa-
meni, câinii le acordă acestora o mai
mare atenţie, iar acest lucru înseamnă
că, pe măsură ce oamenii în cauză le
devin mai familiari, câinii pot citi şi
prezice comportamentul uman cu o
mai mare acurateţe”, a declarat dr. Clare
Cunningham. 

"Dacă aceste abilităţi pot fi trans-
mise de la o generaţie la alta, atunci, în
timp, câinii vor deveni din ce în ce mai
pricepuţi la prezicerea comportamen-
tului uman”, a mai adăugat aceasta. 

"Câinii au fost selectaţi prin proce-
sul de domesticire pentru a-i accepta
pe oameni ca parteneri sociali, motiv
pentru care ei înţeleg foarte bine com-
portamentul uman. 

Stăpâna ;i câinele său pare să se înțe-
leagă foarte bine

Telefonul cu o hologramă care să vor-
bească, să se mişte şi să asculte în timp
real pare încă o fantezie. Şi totuşi, un mo-
del de lucru al telefonului cu hologramă
3D ar putea fi gata până anul viitor, iar în
următorii cinci ani ar putea fi lansat pe
piaţă telefonul cu hologramă la care ori-
cine ar putea avea acces.

Potrivit Daily Mail, apariţia prinţesei
Leia sub forma unei holograme în seria
de filme de succes "Star Wars", în 1977, a
fost privită ca fiind de domeniul ştiinţifi-
co-fantastic, dar, patru decenii mai târziu,
telefonul cu hologramă ar putea deveni
un dispozitiv obişnuit pe care orice per-
soană ar putea să-l aibă. Acest dispozitiv
va permite utilizatorilor să vadă o imagine
3D a persoanei cu care vorbesc.

Tehnologia este iniţiativa companiei
poloneze Leia Display Systems, denumită
după prinţesa Leia din "Star Wars".

Un model de lucru al telefonului cu
hologramă 3D ar putea fi gata până anul
viitor, dat fiind faptul că s-au realizat cu
succes aparate interactive cu holograme
3D.

12 ianuarie 2014/Informa\ia de Duminic[ 11

În cinci ani vom
avea telefoane 
cu hologram[

Oamenii prefer[ 
s[ mint[ decât 
s[ spun[ “nu”

Pot câinii s[-;i în\eleag[ st[pânii?

La ce boli suntem predispu;i
`n func\ie de grupa sanguin[?
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Aleas[ recent, de revista “Fit-
ness”, vedeta cu cel mai sexy trup
`n 2013, c];tig[toarea premiului
Oscar ;i muza regizorului Pedro
Almodóvar, faimoas[ pentru
look-ul ei senzual, a inclus ̀ n pal-
mares alte dou[ roluri – cel de
mam[ a doi copii ;i designer de
lenjerie intim[ pentru Agent Pro-
vocateur, transform]ndu-;i pa-
siunile `n pove;ti de succes.

Actri\a, care va `mplini 40 de ani `n
aprilie, este o m[mic[ ocupat[ ;i chiar
dac[ feti\a ei Luna, `n v]rst[ de 4 luni, o
\ine treaz[ `n unele nop\i, arat[ bine ;i
nemachiat[. ~n ;edin\ele foto pare de
multe ori o versiune modern[ a simbo-
lurilor de frumuse\e european[ Brigitte
Bardot, Sophia Loren sau Claudia Car-
dinale. Totu;i, niciuna dintre acestea nu
au atins succesul pe care Cruz l-a
dob]ndit `n cei 20 de ani de c]nd ;i-a
f[cut debutul ̀ n “Jamón, Jamón”, la v]rsta
de 17 ani.

Recorduri personale

~n 2007 a devenit prima actri\[ spa-
niol[ din istorie care a fost nominalizat[
la Premiile Academiei Americane de
Film pentru interpretarea ei din
produc\ia lui Almodóvar “Volver”. Doi
ani mai t]rziu, Penélope a fost prima
actri\[ spaniol[ care a c];tigat un premiu
Oscar, pentru rolul Maria Elena din pe-
licula lui Woody Allen “Vicky Cristina
Barcelona”. Dorit[ at]t peste ocean, `n
filmele de la Hollywood, c]t ;i ̀ n cele eu-
ropene, vedeta este prezent[ ̀ n mai multe
produc\ii ce au fost sau urmeaz[ s[ fie
lansate.

Realiz[rile fostei balerine (a studiat
baletul timp de nou[ ani), cunoscut[
pentru voin\a ei de fier ;i autodisciplin[,
nu se opresc aici. De-a lungul anilor, ea
;i sora ei au colaborat la mai multe pro-
iecte legate de mod[, cea mai recent[ ;i
interesant[ fiind colec\ia pentru Agent
Provocateur. “Ne place mult lenjeria in-
tim[ ;i suntem foarte m]ndre de ceea ce
am creat.” Piesele lor sunt sexy, elegante,
ieftine ;i pe gustul lui Penélope. “~n zona
de unde vin eu, silueta femeii - ̀ n special
cea a unei mame, este una puternic[ ;i

respectat[. Frumuse\ea este doar una
dintre armele ei.”

De c]nd a devenit ea `ns[;i mam[,
Cruz – care recunoa;te c[ are “boala”
`ngrijor[rii – a `nceput s[ simt[ o nou[

siguran\[ de sine care intr[ `n via\a ei.
“C]nd ai copii aten\ia ta este axat[ pe lu-
crurile mai importante.” Actri\a a des-
coperit, de asemenea, c[ nu mai este at]t
de interesat[ de modul `n care arat[.

“C]nd sunt machiat[ ;i coafat[ pentru
un film sau o ;edin\[ foto, nu m[ uit ni-
ciodat[ `n oglind[. ~mi a;ez toate lucru-
rile acolo ca un fel de birou – scenariul,
noti\ele mele, telefonul mobil ;i m[ con-

centrez doar pe ele. Exist[ `ntotdeauna
lucruri cu care sunt pu\in `n urm[, mai
ales c[ acum am copii care m[ \in ocu-
pat[.”

Familia `nseamn[ 
totul pentru ea

O ap[r[toare ̀ nver;unat[ a vie\ii sale
private, Penélope este con;tient[ de im-
portan\a men\inerii unei rela\ii apropiate
cu cei dragi. Astfel, aflat[ la Londra pen-
tru o campanie de promovare a noii co-
lec\ii de lenjerie, ea a venit al[turi de sora
;i mama sa. “Prioritatea mea este familia”,
spune ea cu pasiune. “A;a am fost cres-
cut[.”

N[scut[ la Madrid, `ntr-o familie cu
p[rin\i muncitori, Cruz a crescut `ntr-
un c[min plin de iubire ;i libertate. ~n
zilele de duminic[, ̀ ntreaga familie (mai
are un frate mai mic, Eduardo) f[ceau
curat `n cas[ `n timp ce ascultau muzic[
de oper[ la volum maxim. ~ntr-o zi, tat[l
ei i-a adus un video player. “Aveam obi-
ceiul s[ `nchiriez ni;te benzi uria;e la
care m[ uitam de nenum[rate ori.” La
v]rsta de 15 ani a avut o revela\ie c]nd a
v[zut filmul lui Almodóvar “Tie Me Up!
Tie Me Down!” (min\ind la casa de bilete
`n leg[tur[ cu v]rsta ei pentru a putea
intra ̀ n cinematograf). Atunci a decis s[
fac[ tot ce-i st[ ̀ n puteri s[ ajung[ actri\[.
Deja la 17 ani a primit rolul din “Jamón,
Jamón”. “Sunt o persoan[ hot[r]t[!”, spu-
ne ea r]z]nd.

Cu toate c[ de cele mai multe ori este
extenuat[, actri\a simte c[ este `ntr-un
moment de `mplinire din via\a ei. “~n
fiecare zi apreciez oamenii pe care-i am
`n via\a mea, ocupa\ia pentru care sunt
pl[tit[, m]ncarea ce o am `n farfurie ;i
s[n[tatea care m[ ajut[ s[ merg mai de-
parte”. V]rsta nu o `ngrijoreaz[ fiindc[
mai are at]t de multe de f[cut – s[ cola-
boreze cu Almodóvar din nou, s[ joace
`ntr-o pies[ de teatru, s[ se implice mai
mult `n familia ei, s[-;i cultive pasiunile
pentru alimenta\ia s[n[toas[ ;i s[ c]nte
la karaoke ;i nu `n ultimul r]nd s[ chel-
tuiasc[ c]\iva dintre banii c];tiga\i pe lu-
cruri frumoase (“Iubesc s[ cump[r haine
online, dar e periculos pentru c[ d[ de-
penden\[“.) Oboseala pare un pre\ mic
de pl[tit. “~mi place s[ dorm, a;a c[ ast[zi
voi merge la culcare la ora nou[ ;i voi fi
foarte fericit[.”

Penélope Cruz ;i-a transformat
pasiunile `n pove;ti de succes

Scandalul dintre cei doi a izbucnit
după ce Bianca Drăgușanu a plecat sin-
gură într-o escapadă la Paris, în timpul
căreia s-a întâlnit cu fostul său iubit, fot-
balistul Adrian Cristea. Bianca Dră-
gușanu a mărturisit că mariajul ei cu Vic-
tor a început să scârţâie încă din primele
săptămâni, când l-a prins pe prezentator
schimbând mesaje cu fosta lui iubită, An-
da Adam, căreia îi declara că îi e tare dor
de ea.

"Vreau să clarific niște lucruri. Relaţia
noastră a fost compromisă încă de la în-
ceput. După primele două săptămâni, noi
am avut discuţii din cauza unor mesaje
pe care Victor i le dădea Andei, care au
fost semnificative pentru relaţia noastră.
Chiar dacă niciunul dintre cei doi nu a
vrut să dea detalii despre lucrurile întâm-
plate atunci, pe mine una m-a afectat foar-
te tare și a fost afectată și căsnicia. Andei
și lui Victor le era foarte dor unul de ce-
lălalt. El voia să fugă de acasă cu Anda.
Dacă niciunul nu a avut curajul să recu-
noască ce scria acolo, subiectul s-a închis
repede, dar eu am fost foarte afectată. Din
acel moment, relaţia dintre noi a început
să se defecteze” a declarat Bianca, la "Un
show păcătos", scrie spynews.ro.

Bianca Dr[gu;anu 
divor\eaz[ 

de Victor Slav


