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CUPRINDERE

Cuprinde gânduri
Cuprinde idei
Cuprinde inițiativă
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Cuprinde mister
Cuprinde dragoste
Cuprinde schimbare
Cuprinde umanitate
Cuprinde spirit vianist
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Epilog
pentru că orice sfârșit e un nou
început

Deși povestea mea ca președinte părea să aibă un sfârșit în care

PROTAGONISTUL ERA PUS LA ZID, iar sub presiunea provocării finale avea să se topească,
”grație” lacunelor mele în termeni de leadership și de motivare a echipei mele să se asigure de
aproape-perfecta desfășurare a unor banale alegeri. Nu le puteam căra doar eu în spate - eu, biet
Atlas, purtător al întregului Consiliu, stingher în fața tuturor provocărilor. În cele din urmă, inspirația
mi-a permis să înlătur presiunea și să mă bucur de un ultim moment drept președinte, ce cred că-mi
poate defini atât persoana, cât și mandatul:
un discurs despre performanță în cadrul festivității de deschidere a RMI 2018, la
invitația doamnei profesor Lavinia Dumitrescu (mulțumesc!).
Acum, sigur, sunt departe de a fi performant în vreun domeniu anume, însă spre asta
am tins în tot ceea ce am făcut. Asta ar fi definiția mea. Cât despre mandat, purtarea iei,
reprezentarea liceului, simultană cu cea a României, mi-a umplut inima ori de câte ori am avut ocazia
să reprezint ceva pentru cineva ori în fața cuiva - fie că s-a întâmplat în Ljubljana (la EYP) ori în sala
de festivități (la RMI, la VIANUx). Sper că am reprezentat, întâi de toate, liceul - așa cum merită.
N-am făcut tot ce promisesem acum doi ani, căci am făcut ceea ce mi s-a părut cel
mai valoros, util, dar și posibil la momentul respectiv. Dincolo de micuțele evenimente de Valentine's,
Crăciun, campionatele de fotbal, marea mea fantezie VIANUx, introducerea EYP în liceu,
conducerea informală a clubului de debate în engleză, reprezentarea liceului la nivel municipal,
național, și, într-un final, internațional, sper că am reușit să transmit ceva.
Dincolo de toate evenimentele și eforturile mele, sper că am reușit SĂ TRANSMIT
energia și IUBIREA MEA pentru oameni celor din liceu.
Dacă va da bunul Dumnezeu să mă țină minte cineva, clasica întrebare ”Cum vrei să
fii ținut minte?” își are, din partea mea, simplul răspuns - drept omulețul acela care încerca să fie
soare, în ciuda ploii și furtunii.
Chiar și așa, sunt departe de a fi un SOARE ATOTLUMINOS, căci greșeli am făcut sute,
și încă voi face. Am provocat un haos imens cu ocazia depunerii dosarelor pentru burse. Am fost
poate prea neserios (zic eu, hazliu și bine dispus, însă acesta este termenul oficial) când n-a fost
cazul. Am fost incapabil să strâng și să motivez echipe de oameni care să mă ajute să ridic la putere
execuția mandatului. Dar din toate astea nu putem decât să învățăm.
Dacă tot am amintit de divinitate, îmi doresc ca bunul Dumnezeu să le dea membrilor
noului Birou Executiv dorința, înțelegerea, toleranța și abilitățile necesare de a lucra împreună. Aici a
fost Biroul meu lacunar. Din păcate ori din fericire, nimic nu se face singur pe lumea asta.
Acum doi ani, mă aflam în holul mare, în fața a aproximativ 100 de elevi,
prezentându-mi candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Școlar al Elevilor.
Acum, îi salut pe toți cei care m-au susținut, suportat ori tolerat în vreo manieră sau alta în ultimii doi
ani:
”Să trăiți, domn președinte!”
Trăiesc, mulțumesc, nici n-ai ști...

SFÂRȘIT.
Radu Minea
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Despre liberul arbitru
Liberul arbitru își are originea în filozofia idealistă, și
reprezintă abilitatea omului de a acționa după propria voință,
independent de influențe externe; de asemenea, conceptul
liberului arbitru neagă existența unor legi sau a unui sistem de
valori obiectiv al naturii sau al omului.
În fiecare zi, ALEGEM – Pepsi sau Coca-Cola, Superbet
sau Unibet, Zara sau H&M, BCR sau BRD, facultate sau post-liceala,
familie sau succes, simpatie sau empatie etc. Alegem pentru că ni se
permite alegerea, alegem pentru că nu ni se oferă altceva. Însă dacă
alegerile sunt deja stabilite, dacă replicile sunt deja orchestrate, oare
nouă ce ne rămâne?
Liberul arbitru există pretutindeni, manifestându-se
adesea sub forma unor alegeri făcute în viața de zi cu zi; poate că
argumentul lipsei de alegere este crucial pentru înțelegerea liberului
arbitru. Eu ce fac dacă nu am de ales? Cauzalitatea este importantă,
contextul socio-politic este important, neputința alienării față de
menghina civilizației foilor de hârtie este importantă; sigur, TU CA
INDIVID NU POȚI, nu ai de ales, nu ai ce să faci. Trebuie să treci
prin sistemul educațional si să te supui părinților, trebuie să respecți
normele sociale si rolurile atribuite ție de către alte persoane, trebuie
să muncești si să câștigi și să iubești și să faci copii și nu trebuie să
faci ceea ce crezi tu de cuviință.
Lucru învățat încă din copilărie, NU TREBUIE
să te ghidezi după ce spui tu, TU EȘTI NUL,
lipsit de experiență mai întâi, apoi de
înțelegere, apoi supus caznei
comparației – dar el știe mai multe,
societatea știe mai bine, organizațiile știu mai
bine, există un timp și un motiv obiectiv
Și justificat și tocmai de aceea nu ai de ales.
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Urmărește firul

Însă toate înfăptuirile acestea sunt doar păreri, dar tu poți avea o
opinie. De foarte multe ori, liberul arbitru ESTE ÎNȚELES
GREȘIT. Nu este un pretext al hedonismului, sau un concept
anarhic; nu neagă nevoia unor reglementări asupra masei sau
rațiunea normelor; nu condamnă sistemul de valori al religiei
sau argumentul determinismului. Liberul arbitru definește
individul, și responsabilitatea acestuia de a avea autonomie
asupra propriei persoane, dezvoltată pe baza introspecției și a
înțelegerii unor valori morale. Liberul arbitru implică formarea
unei opinii proprii; de cele mai multe ori, educația si informația
nu sunt echivalente.
Liberul arbitru nu ponegrește sistemul „obiectiv”
construit de societate în diverse domenii ale vieții publice și
personale, însă toate aceste construcții auxiliare servesc un
singur scop – să ne ajute să supraviețuim în cel mai facil mod
posibil. Liberul arbitru aspiră la un absolut moral, și anume ca
dincolo de supraviețuire, în singurătatea sa, fiecare om să
răspundă de propriile fapte; această constatare este covârșitoare,
întrucât binele și răul, călăul și sabia, civilul și reprezentantul,
managerul și directorul sunt lucruri pe care fiecare om le
determină sau nu, le atribuie validitate și autoritate sau nu –
ESTE O ALEGERE. Tăcerea este o alegere. Refuzul de a ceda
este o alegere. Singurul lucru adevărat, dincolo de orice urmă de
îndoială, este că fiecare om își stabilește

ALEGERILE ŞI PERCEPȚIILE.

MARIA Radu

http://assets.sport.ro/assets/sport/2012/10/10/image_galleries/167438/cel-mai-tare-arbitru-al-lumii-va-fluiera-turcia-romania-piturcaisi-sterge-transpiratia-de-pe-frunte-omul.jpg
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În încheiere, trebuie să afirm că liberul arbitru este un ideal
superb în teorie, dar o ipocrizie în practică. Sigur că uneori nu
ai de ales, sau ordinea de zi te macină încet și nu poți renunța la
materialism pentru principii; până la urmă, principiile nu țin de
foame. Ne-am născut, am crescut, ne-am maturizat într-un
sistem, iar cale de ieșire nu mai există, drama segregării sociale
este poate încă și mai adâncă decât cea a apartenenței. Trebuie
să decizi când contează cu adevărat, să folosești liberul arbitru
ca o unealtă, nu ca o justificare; trebuie să știi unde sau dacă
tragi o linie, dacă supraviețuirea este crucială, dacă îți poți
permite fantezii morale. Însă simplul concept este de ajuns
deocamdată; este revelator să știi că decizia, răspunsul, ideea îți
aparțin, chiar și atunci când le schimbi pentru altceva.

Disclaimer :
Cuvântul „moral” nu este folosit în acest text cu
sensul de „normă socială” sau „adecvare la
principiile sistemului”, ci este preluată originea
filozofică a conceptului, ce prezintă domeniul
„moral” ca un domeniu determinat de
discernământul și rațiunea individului, atât
asupra sinelui cat și a lumii externe. În acest
domeniu „moral” se evidențiază câteva constatări
principale, ce ghidează apoi percepția și judecata
individului, numite „valori morale”.
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Gusturile nu se
discută(.)

Trăim în 2018, este clar că gusturile noastre în materie de
muzică s-au schimbat radical față de cele ale părinților noștri.
Gusturile generale și preferințele pentru anumite genuri de
muzică s-au schimbat și față de acum 5 ani.În articolul de azi
voi încerca să acopăr cele mai ascultate genuri de muzică din
zilele noastre și voi da câteva exemple. Voi acoperi și cum s-a
schimbat felul de a asculta muzică și de ce a ajuns să fie o
parte atât de importantă a vieții noastre. Cred că marea
majoritate încă este în favoarea muzicii pop. Pe când acum
câțiva ani artiștii pop ascultați erau Lady Gaga, Madonna și
Shakira, acum lumea este înnebunită după Ed Sheeran,
Bruno Mars, Ariana Grande, Drake și Taylor Swift. Sunt
singurul care crede că o MARE parte din ceea ce auzim la
radio sună la fel, transmit același mesaj și nu aduc nimic
nou? Dacă nu, am niște vești destul de triste. Cu o listă de
mai mult de 15 artiști și trupe care au atins cel puțin o dată
top 10 Billboard, Max Martin a "regizat" o mare parte scenei
pop. Suedezul a scris acestor artiști o parte considerabilă a
melodiilor care au ajuns hituri internaționale. Dacă nu mă
credeți, căutați pe Youtube un videoclip de 20 de minute
despre "The truth about modern music" și dați skip la
minutul 7. Totuși, toate melodiile sunt diferite în felul lor.
Până la urmă, cine nu a fredonat vreodată o melodie de la
radio și cine poate să spună că nu ascultă pop?

8

Dar cred că am vorbit destul de mult despre pop și cred că o
mare parte dintre voi se pot simți destul de supărați încât să
închidă revista, așa că mă voi opri. Hai să vorbim despre rap,
un alt gen de muzică foarte ascultat în ziua de azi. Cine nu a
auzit de Migos, Post Malone, Lil Uzi Vert sau Lil Pump? Spre
deosebire de acum câțiva ani, și artiste ca Nicky Minaj și Cardi
B își fac auzită vocea în lumea muzicii rap. Sincer, nu pot să
vorbesc atât de mult despre acest gen, niciodată nu am fost un
foarte mare fan. Cu toate acestea, am avut un mare respect
față de toți artiștii rap, mai ales pentru Eminem, pe care îl
consider un absolut geniu. Next up, rock. Cred că dacă m-aș fi
născut cu câțiva ani mai devreme aș fi fost un rocker convins.
Cred că este al doilea gen favorit de muzică după cel care
urmează. Totuși, sunt 100% convins că rockul va fi muzică ce
se va auzi și atunci când noi vom fi niște bătrânei care vor să le
arate nepoțeilor ce muzică ascultau ei când erau tineri. Trupe
ca Metallica, Guns'n'Roses, AC/DC, Queen, Beatles și prea
multe altele pe care le pot numi vor continua să se audă peste
ani de zile. În zilele noastre, tinerii trăiesc cu melodiile celor de
la Linkin Park, Three Days Grace și Skillet. Ultimul, dar nu cel
din urmă, EDM sau muzica electronică. Este muzica aceea
făcută "la calculator". De fapt, contrar opiniei multor oameni,
muzica electronică presupune foarte mult talent și nu face
parte din categoria "pot și eu să fac asta". Am lăsat genul
acesta de muzică la urmă fiindcă este favoritul meu. Nu este
doar ce auzim noi la radio, The Chainsmokers, Marshmello,
David Guetta și Martin Garrix. EDM-ul este mult mai complex
decât muzica de la radio. Cele mai populare subgenuri sunt
house, electro, tehno, trance, dubstep și DnB (sau denebe),
printre altele. Cred că aș putea scrie un articol separat despre
muzică electronică, așa că o să trag linie. Cum ascultă tinerii
muzica azi? Păi, e clar că nu se mai folosesc CD-uri, casete,
casetofoane sau radio-uri imense. Până și mp3-playerele s-au
demodat. Metodele de a asculta muzică s-au schimbat o dată
cu timpul. Tinerii fie ascultă muzică la radio, fie muzică din
telefon. Oricine poate să își descarce melodii în telefon direct
de pe internet. Cu toate astea, majoritatea ascultă
muzică online.
Pangratie Vlad
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O prima dată.
Experiența unui boboc la RMI. Nu am fost mulți boboci la
voluntariatul de la RMI. Probabil mai puțin de o clasă. Oh,
dar câte avem de spus. Numele meu este Briana, și sunt
boboacă în clasa a 9-a. Fix acum o săptămână, eu ajungeam
acasă de la prima zi de voluntariat la 'Romanian Master of
Informatics'. Eram epuizată, și ușor depășită de cât de multe
aveam de povestit colegilor de la școală. Nu știam dacă să
încep cu aventura mea cu colegul meu, Horia, pentru a găsi
Cãminul Studențesc cu ajutorul Google Maps, sau cum neam așteptat echipele cu copiii mai mari. Totul părea
interesant, dar voi începe aici cu prima dimineață.
Planul meu era următorul. Cu o seară înainte de
prima zi, în încercarea de a mă asigura că NU RATEZ
ÎNCEPEREA PROGRAMULUI de care nu eram anunțați
încă, îmi pusesem alarmă la 4.30AM, la 6.30AM și la 8.30AM,
ca să-mi verific mail-ul după bine-venitul program. Nu am
mai auzit ultima alarmă, dar oricum nu a contat. Echipa mea
venea de la prânz. Zis și făcut, aveam timp să mă pregătesc
PSIHIC înainte. Ceilalți ghizi știau deja despre ce e vorba,
deci începuseră să se mute din echipă în echipă. Și eu am
acceptat să mă mut dacă lumea îmi voia locul, căci cine eram
eu să îi opresc? Dar, hey, tot nu înțelegeam care e scopul.
Oricum nu era timp, în opinia mea, să stăm la taclale. Acum
știu că nu era cazul. Și totuși am ajuns în aceeași echipă cu
un coleg de clasă, Horia. L-am menționat mai sus. Am căutat
împreună cu el căminul vreo 20 de minute, pe strada corectă,
de sus în jos, până când am văzut un grup de elevi cu fețe
relativ cunoscute vorbind în fața unei clădiri. Și atunci am și
aflat că echipele erau deja venite, și plecate. Au spus că ei
cunosc Bucureștiul, și nu au vrut să fie însoțiți de ghizii care
ajunseseră deja. Nu am avut ce să zic, echipă nu aveam, mam așezat pe o bancă și am așteptat ora 5PM.
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Am așteptat 3 ORE, și mi-am dat
seama de ce toată lumea voia să fie în
echipă cu persoane cunoscute. Dar
ora 5PM a venit, iar ceremonia de
deschidere a început. Au vorbit mulți
oameni pe scenă, eu, ca boboc, am
recunoscut destul de puțini. Rareș
Ionescu și Anca Ghinea, cei doi elevi
de a 10-a care au câștigat alegerile
liceului nostru, Doamna Director
Vinț, și Radu Minea, fostul președinte
al Consiului Elevilor. Am discutat
câte ceva cu echipa mea în timpul
aplauzelor, dar toată lumea părea
lipsită de chef de vorbă, așa că am
lăsat-o mai moale. A doua zi, am
făcut proasta alegere să aleg tura de
dimineață. Și a trebuit să mă trezesc
la 5.40AM ca să merg să îi trezesc pe
ai mei participanți la concurs. Nu știu
dacă tu, cel care citești articolul, știi,
dar clasa a 9-a are program de dupăamiază. Nu m-am mai trezit atât de
devreme de când am plecat în Grecia,
acum doi ani. Am ajuns la cămin la
6.30AM, i-am trezit, le-am dat să
mănânce și i-am dus la liceu. După?
Am avut 5 ore libere. Sau erau mai
multe? Am fost la Starbucks înainte
să se deschidă Starbucks-ul. Nu
credeam că cineva poate ajunge
PREA DEVREME la o cafenea.
Oricum, cele multe ore libere au fost
petrecute în parc, la MC, prin curtea
liceului. Și chiar a fost super frumos,
pentru că am reușit să îmi cunosc
mai bine colegii, să stau la liceu fãrã
să fiu stresată de ore sau de program.
La ora 4, m-am întors acasă. Din nou,
epuizată, dar cumva fericită.
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Ziua 3. Mi-am luat tura de dupãamiazã, aveam nevoie de somnul acela
în plus. Am ajuns direct la ceremonia
de închidere, și m-au durut mâinile de
la atâta aplaudat. M-am simțit foarte
mândră că fac parte din liceul Vianu,
un liceu care este gazda a astfel de
evenimente, un liceu care este plin de
premianți și totuși, plin de viață. Până
și banchetul a fost genial, cu mâncare
bunã și acele jocuri video. Eu mereu
am comparat holul mare din Vianu cu
'The Great Hall' din seria de
cărți/filme 'Harry Potter', deci luatul
cinei acolo a fost de-a dreptul
inimaginabil. Dar asta a fost doar
experiența mea. Ce au zis alți boboci
despre experiență? Pãi, și citez, a fost
'foarte tare', 'blană', 'super mișto'. Asta
a zis majoritatea când au fost
întrebați. Am avut și intelectuali, care
au rãspuns cu paragrafe. "A fost o
exeperiență inedită în care am
cunoscut mulți oameni, unii dintre ei
minunați. Chiar dacă unii concurenți
nu ne-au respectat, noi am încercat sa
îi facem să se simta bine și să mai
vină și la anul"- David, elevul care a
luat tura de noapte. Nu, nu i-a legănat
până au adormit, le-a arătat orașul
noaptea. Una peste alta, cam asta a
fost experiența unei boboace la RMI.
Multă alergătură, mult Google
Maps, vorbit în engleză cu echipele
altor oameni și etalat cunoștințe
despre propriul oraș. Poate anul viitor
voi încerca RMM, și poate și atunci îmi
veți citi articolul.

Briana Urzică-Velicu
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Realizarea vieţii spirituale
a Academicianului Solomon Marcus
ȋn cultura contemporană
Dr. Costel Chiteş,
C.N.I.,,T.Vianu”
Ce spirit, ce intelect, ce cultură enciclopedică au
avut toţi marii ȋnaintaşi, cei care au reuşit să smulgă
buruieni din terenul necunoaşterii umane pentru a-l fertiliza
şi reda spre cultivare generaţiilor care i-au succedat. Printre
aceste personalităţi, care ne invită să percepem holistic
filosofia culturii, se află la loc de cinste, profesorul şi
Academicianul Solomon Marcus.

Întorcându-ne ȋn zorii ştiinţei, descoperim viziunea şcolii
lui Pitagora. Aceasta a instaurat un nou spirit care a schimbat cursul
matematicii, având ca idol Numărul. Pentru a descoperi misterele
spirituale ale Universului şi apropierea de zei, pitagoreicii au ȋncercat
să ȋnţeleagă relaţiile ascunse ȋntre numere. O semnificaţie deosebită o
atribuia Pitagora numerelor ,,perfecte”. Perfecţiunea numerelor
depinde de divizorii acestora. Un număr era considerat ,,perfect”
(teleios) dacă el este egal cu suma divizorilor săi, exceptând numărul
considerat. Ca exemple, sunt primele două numere ,,perfecte”. Ceilalţi
ȋntregi pozitivi pentru care suma divizorilor este mai mare, respectiv
mai mică se numesc ,,excesive”, respectiv ,,defective”. Pitagora
considera că numerele ,,perfecte” sunt rare printre numerele naturale,
aşa cum sunt şi oamenii cu calităţi deosebite printre ceilalţi oameni.
Intuiţia sa a fost deosebită, deoarece, până ȋn anul 2004, s-au
descoperit primele de numere perfecte. De-a lungul istoriei
matematicii, căutarea a noi numere ,,perfecte” a condus pe mari
matematicieni ca Euclid, Fermat, Euler să descopere noi şi splendide
teoreme ȋn teoria numerelor.
Printre matematicienii români care au fost cercetători
talentaţi şi care au avut calităţi umane deosebite, la loc de cinste este
Profesorul şi Academicianul Solomon Marcus. Afirmaţia se află la
indicativul prezent, deoarece opera şi spiritul dânsului vor dăinuiaureolă ȋn zările mişcătoare ale viitorului.
Matematician de elită, autentic savant, cu activitate şi
preocupări enciclopedice, dând dovada unei tinereţi inegalabile, a
ȋnnobilat ȋntreaga sa activitate de dascăl, de om de ştiinţă şi de scriitor.
Lectura oricărei cărţi a profesorului S. Marcus, ȋntăreşte afirmaţia : o
carte bună nu este scrisă, ci se scrie singură. Textele sale ne invită să
reflectăm, să medităm pentru a ȋncerca să evidenţiem şi să ȋmbogăţim
aspecte esenţiale ale subiectelor tratate.
13

14

Curba

Asupra subiectelor tratate, profesorul Marcus cristalizează
noţiunile, le purifică prin porii spiritului său ȋnalt, apoi ne
lămureşte nu cu văzul, nu cu mintea, ci cu toată fiinţa,
purificându-ne şi pe noi. Lămurirea poartă ȋn ea purificarea,
trecerea prin foc. Astfel, cei care au avut şansa să-l cunoască, au
ieşit din rătăcire, descoperindu-şi drumul. Este un excelent
exemplu de om educat, care ne invită la ,,trezirea conştiinţei” ,
ȋn perioada actuală, caracterizată prin drama omului
contemporan, lipsit adesea de propria conştiinţă. Lucrările sale
se adresează raţiunii prin care se jalonează interesele reale,
permanente, fatale, ale existenţei omeneşti.
Curba progresului uman se ȋntoarce la punctul de
plecare, după ce a rătăcit prin civilizaţii tehnice, spre zările
senine ale libertăţii spirituale, la realităţile interioare ale
spiritului care au dat eflorescenţe morale, estetice, culturale cu
milenii ȋn urmă ȋn Elada, Iudeea, India, Egipt.
Pe discipolii dânsului, profesorul Marcus i-a ȋnvăţat să urce
muntele cunoaşterii, să se ,,descalţe” de cele lumeşti, pentru a se
apropia cu mintea limpede de cele ,,invizibile”, de subiectele
noi de cercetat, de firul ascuns care le uneşte şi le ȋnnobilează pe
toate.
Dacă reanalizăm cele cinci dificultăţi enunţate de
filosoful Maimonide :
1) dificultatea metafizicii, a lucrului ȋn el ȋnsuşi,
subtilitatea şi profunzimea sa;
2) incapacitatea oamenilor ȋn general;
3) lungimea studiilor pregătitoare;
4) dispoziţii naturale;
5) ocupaţia pentru nevoile trupului
deducem că profesorul Marcus le-a depăşit cu succes. Cu
deosebită discreţie s-a manifestat pe parcursul ȋntregii sale vieţi,
amintindu-ne de formula grecească : ,, fiinţa ca fiinţă”, care mai
poate exista, din nefericire, prea rar printre semeni. Ne-a invitat
la o solidaritate intelectuală, pentru ca spiritul să se armonizeze
cu materia, pentru ca apoi s-o domine. . Dând discipolului
râvna arzătoare de a se desăvârşi, i s-a oferit acestuia mai mult
decât desăvârşirea.

Comună tuturor tradiţiilor, printre atributele Divinităţii, se află
infinitatea. Aşa cum observă Hermann Weyl : ,, ştiinţa infinitului
este matematica”. Gustul paradoxului şi al infinitului, S. Marcus le-a
găsit ȋn matematică. Reamintim frumoasa definiţie a lui D. Hilbert
: ,, analiza matematică este o simfonie coerentă a infinitului”. Îmbogăţit
cu acest orizont, S. Marcus s-a ȋndreptat spre noi domenii ale anilor
‘60, lingvistica matematică şi poetica matematică, ceea ce l-a
condus apoi la studierea teoriei limbajelor de programare, a
semioticii şi a biologiei. Treptat, studiul său a condus la
evidenţierea unor paradigme universale, ȋn sensul că acestea
traversează ȋntreaga cunoaştere umană.

Profesorul Marcus
La cursurile de analiză matematică, de câte ori permitea timpul,
profesorul Marcus prezenta lucrurile ȋn evoluţia lor, cu poticnelile
şi ȋmbunătăţirile ulterioare aduse de oamenii de ştiinţă. Expunerea
modului ȋn care noţiunile s-au născut, apoi au evoluat,
posibilităţile de a aborda demonstraţiile şi apoi prezentarea
demonstraţiilor complete ale teoremelor expuse, reprezentau
pentru studenţi surse noi de căutări, de studiu adânc. La cea mai
simplă evocare a trecutului, afirmaţiile de azi reprezintă un ecou al
glasurilor de demult. Aceste calităţi ale cursurilor dovedesc ȋnalta
pregătire ştiinţifică, dragostea şi respectul faţă de valorile tinere şi
harul pedagogic. Incursiunile istorice ne dau posibilitatea formării
unei noi atitudini faţă de oamenii reprezentativi ai istoriei
omeneşti.
Om de ştiinţă şi de cultură, profesorul Marcus rămâne un model
de generozitate, dar şi de exigenţă, tinereţe spirituală, precizând
practica vieţii interioare pentru crearea unei mentalităţi pacifiste
proprii fiecăruia dintre noi. Iubind tinerii, S. Marcus şi-a ȋndreptat
atenţia atât către ȋnvăţământul nostru, către modurile de acces ale
tinerilor la cunoaştere cât şi al dascălilor acestora. A condus 18
doctorate ȋn ţară. A stimulat cercetările tinerilor, ce aveau să
devină, ulterior, profesori şi cercetători. Dintre aceştia amintim pe:
Toma Albu, Alexandra Bagdasar, N. Boboc, C. Calude, C. Foiaş, S.
Guiaşu, M. Iosifescu, Gh. Păun, Dana Tăutu, L. Tzafriri, V. Vianu,
S. Zaidman, Alexandru Zaharescu, T. Zamfirescu. A condus
doctorate şi ale unor matematicieni străini.
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Asocierea dintre matematică şi muzică, realizată de
Pitagora, profesorul Marcus o realizează prin
asocierea studiilor dintre matematicianul Dan Vuza
şi muzicianul Anatol Vieru, ceea ce a condus apoi la
un deosebit ecou printre specialişti.
A evidenţiat că setea de cultură implică libertatea
spiritului, care devin ,,armele” de umanizare
caracteristice progresului ştiinţific şi moral. De la
Gr. C. Moisil, a ȋnvăţat că matematica este mai mult
decât o disciplină: este ,, un mod de a vedea lumea, un
mod de aţi trăi viaţa”, Platon, Kant şi Goethe fiind
uniţi de această idee.
Se creează astfel un sentiment al solidarităţii
intelectuale ȋntre mentor şi discipol. Viaţa trebuie să
biruiască neȋncetat, prin realizarea unor forme
superioare. Profesorul Marcus fost atras ȋncă de la
ȋnceputul carierei de problemele legate de educaţie.
A atras atenţia asupra derapajului periculos, a
controverselor iscate de ,,scăderea nivelului” ȋn
ȋnvăţământul preuniversitar şi universitar.
Aventura lingvistică matematică, S. Marcus, a fost
realizată prin colaborarea cu un promotor al
curentului structuralist, Emanuel Vasiliu, care apoi
s-a concretizat prin cartea „Lingvistica matematică.
Modele matematice în lingvistică”, editura EDP,
1963, p. 220. Această lucrare a stârnit interes la Paris
şi New York. Matematicianul francez Jean Favard,
renumit prin cercetările sale asupra funcţiilor
aproape periodice, cât şi marele lingvist danez Louis
Hjelmslev, creatorul glossemanticii, au fost
interesaţi de lucrare, considerând că aceasta
reprezintă o etapă superioară de rigoare ȋn
lingvistică. În anul 1967 apare lucrarea
„Introduction mathématique à la linquistique
structurale”, Dunod, Paris, p. 282 şi „Algebraic
Linguistics; Analytical models”,Academic Press,
New York, 1967, p. 254, si apoi o combinaţie a lor, a
apărut ȋn cehă, la Praga, sub denumirea de
„Algebraicke modely jazyka”, Ed. Academia Praque
.
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Matematicianul Solomon Marcus
Urmează cursurile Facultăţii de Matematică din
Bucureşti (1945-1949), cu diplomă de merit, apoi
devine asistent (1950-1955), lector (1955-1964),
doctor ȋn anul 1956 (,,Funcţii monotone de două
variabile”), profesor asociat (1964-1966), profesor ȋn
1966 şi profesor emerit ȋn anul 1991. În anul 1993
devine Membru Corespondent al Academiei
Române, iar ȋn anul 2001 devine Membru titular
(Academician). Continuând tradiţia şcolii româneşti
de Analiză Reală, ca urmaş ai lui D. Pompeiu, S.
Stoilow, M. Nicolescu şi Al. Froda, cât şi al şcolilor
cu acelaşi profil din Franţa, din Italia, de şcoala
poloneză de teoria mulţimilor şi de topologie, S.
Marcus a publicat articole ȋn periodice din Europa,
America de Nord şi Asia. Ca impact, articolele sale
au fost citate de autori ȋn jurnale şi monografii.
Multe dintre articole au reprezentat concepte noi şi
puncte de plecare pentru noi probleme şi rezultate
matematice. Subiectele cercetărilor sale au fost din
următoarele domenii : analiză matematică, teoria
computerilor, teoria măsurii şi topologia lingvistică,
istoria şi filosofia matematicii, poetică, semiotică şi
aplicaţii ale matematicii ȋn natură şi ȋn ştiinţe
sociale.
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Autorul S. Marcus
Academicianul S. Marcus i-a avut ca mentori pe marii profesori şi
oameni de ştiinţă, academicienii : Miron Nicolescu şi Grigore C.
Moisil.
A publicat titluri de cărţi ȋn România (am avut privilegiul ca la
una dintre ele să fiu coautor 5) şi de articole ştiinţifice (studii,
memorii, eseuri, etc.). S. Marcus este citat ȋn de enciclopedii şi
dicţionare ȋn ȋntreaga lume din domeniile : matematică,
cibernetică, informatică, lingvistică, ştiinţe sociale, estetică,
literatură, teatru. A participat, ȋn calitate de profesor invitat la
peste 250 de conferinţe naţionale şi internaţionale. A fost distins
cu numeroase premii. I s-au decernat titlul de Doctor Honoris
Cauza la Universităţile din Bacău, Ovidius din Constanţa,
Craiova, Petroşani, Timişoara. În anul 2005, primeşte din partea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării ,, Premiul Opera Omnia ȋnsoţit
de plachetă, pentru ȋntreaga activitate de cercetare ştiinţifică”.
În anul 2010, ,, Mihai I, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa
naţională, Rege al României, la toţi de faţă şi viitori Sănătate,
dorind a răsplăti meritele domnului Academician Solomon
Marcus, pentru că opera sa ştiinţifică este un act de fidelitate faţă
de statul român şi ȋn concordanţă cu valorile şi pricipiile Casei
Regale a României. Pentru corectitudinea, profesionalismul şi
excelenţa studiilor sale interdisciplinare ȋn domenii precum
utilizarea matematicii ȋn lingvistică, ȋn analiza teatrală, ȋn ştiinţele
naturale şi sociale, ȋi conferim Decoraţia Regală ,, Nihil Sine Deo”.
Cu ocazia celui de-al 7-lea Congres al Matematicienilor din
România (2011), ,,ȋn semn de ȋnaltă apreciere pentru ȋntreaga
activitate, pentru eforturile susţinute de a marca nivelul ȋnalt al
şcolii româneşti de matematică ȋn viaţa ştiinţifică internaţională”,
Academicianul Solomon Marcurs a primit din partea
Preşedintelui României, Decoraţia Ordinul Serviciul Credincios ȋn
Gradul de Mare Ofiţer.
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,,Anii din urmă mi-au adus satisfacţia unor reacţii
interesante la acţiunea mea educativă, desfăşurată pe
parcursul a peste 60 de ani şi la activitatea mea de
cercetare, la fel de longevivă. M-am redescoperit ȋn
reacţiile celorlalţi iar portretul care mi s-a configurat astfel,
diferă uneori esenţial de cel pe care mi-l confecţionasem.
Memoria mea se vede acum surprinsă, de cele mai multe
ori ȋntr-un mod plăcut, de aflarea locului meu ȋn memoria
altora”. [ 7, pp. 71-72]
Bibliografie
1.Marcus, Solomon, (2011), Paradigme universale, Piteşti, Editura Paralela
45, 1101 p.
2. Marcus, Solomon, (1963), Lingvistica matematică, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 220p.
3. Marcus, Solomon, (1980), Analiza matemaică, Vol I.(790 p.), Vol II.(414
p), (Ediţia 5.), ȋn colaborare cu Miron Nicolescu, Nicolae Dinculeanu,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
4. Marcus, Solomon, Poetica matematică, Editura Academiei, Bucureşti,
1970, 400 p.
5. Marcus, Solomon, Noţiuni de analiză matematică. Originea, evoluţia şi
semnificaţia lor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1967, 237 p.
6. Marcus Solomon, Educaţia ȋn spectacol, Editura Spandugino, Bucureşti,
2010, 192 p.
7.Spandonide, Lavinia şi Păun, Gheorghe, (2011), Întâlniri cu Solomon
Marcus, Bucureşti, Ed.Spandugino;E-mail office@edituraspandugino.ro
Solomon Marcus ,, Lingvistica matematică. Modele matematice ȋn
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,, Algebraic Linguistics; Analytical Models”. Academic Press, New York,
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(translation in Czech of the book 4, and of a part of the book 2).
5 S.Marcus, P.Alexandrescu, S.Rădulescu, M.Rădulescu, C.Chiteş,
D.Petriceanu, ,, Analiză matematică şi algebră pentru calasa a XII-a”,
Bucureşti, Editura Nomina, 2010, 320 p.
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LINIE

VIANUx: „totul începe
din noi“
Unii poate ați auzit de conferința de dezvoltare VIANUx,
căci PROPAGANDA premergătoare evenimentului a fost cel puțin
pătrunzătoare în ceea ce privește canalele de socializare ale bobocilor.
Evenimentul a avut loc în prima zi a anului școlar 2018-2019, și cu mare
succes – peste 300 de elevi, în unele momente, au asistat la prima
conferință liceană de dezvoltare personală. Totul a pornit de visul măreț
al fostului președinte Radu Minea de a lăsa ceva concret în urma lui, de
a lăsa o moștenire ce să-i poarte energia și zâmbetul.
Proiectul a fost realizat de către 15 PERSOANE, care au
contribuit eroic și la acesta, printre care și eu. Nopți nedormite, editări și
reeditări pentru a crea ceva diferit pentru vianiști, fiind prima
conferință de acest fel într-un cadru licean. Într-alte cuvinte, o inovație.
VIANUx? Huh?

Pășești pentru prima dată în liceu. PANICĂ,
NERĂBDARE, ANXIETATE, ORI ENTUZIASM. Una dintre
astea sigur te pătrunde. Nu știi la ce să te aștepți – colegi interesanți, sau
nu; chin la mate, sau nu? Apare dorința de a socializa, de a-ți face prieteni
noi și de a te descoperi. În liceu treci prin cele mai mari provocări de
până acum, și pentru asta am creat conferința: pentru a vorbi despre
ceea ce înseamnă cu adevărat acești 4 ani de viață denumiți ”liceu” și
cum te poți descoperi pe tine însuți. Patru vorbitori, patru teme diferite
și impact a cărui cuantificare transcende numerele și cifrele.
Domnul profesor Cătălin Mihai ne-a vorbit despre
imaginea de sine. Poate una dintre cele mai sensibile provocări ale
unui adolescent este aceea de a fi sincer cu el însuși. În esență, Cătălin
ne-a arătat tuturor că purtarea unei măști este atât toxic pentru tine și
cei din jur, cât și nedrept față de propria-ți persoană. Și că, mai presus
de toate, nu avem cum să ne apropiem de noi înșine, continuând să
purtăm fațade autoprotectoare ale ego-ului.
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Invitatul special al acestui
eveniment – Ciprian Teleman –
fondatorul unei companii de
software care creează aplicații în
cloud pentru mediul de afaceri din
România, dar si un mentor, ce
pregătește de mai bine de 12 ani
managerii companiilor
multinaționale. Discursul lui a vizat
performanța și atingerea
obiectivelor – ”Performanța pleacă
de la un obiectiv. Este un ciclu,
vrem, atingem, iar mai vrem, și tot
așa”. Ce am înțeles eu, și poate era
atât de evident încât trebuia spus,
este că putem deveni buni – ori, mai
precis, performanți - doar dacă ne
propunem, căci nici din întâmplare
nu se întâmplă lucruri bune.
Tema s-a potrivit pentru ceea ce
urma: Irina Mladin a vorbit despre
zona de confort și importanța
depășirii ei, printre altele. Nu
putem să atingem un obiectiv decât
dacă depășim anumite limite, altfel
obiectivul rămâne doar la statutul
de ”sarcină”, un termen josnic
pentru performanțele pe care și le
propun vianiștii. Irina ne-a spus de
dezvoltarea ei în multiple direcții
neobișnuite pentru ea, prin
implicarea în FanBook Ambassador
și GirlUp România, însă tocmai acea
neobișnuință, preciza ea, a
dezvoltat-o. În cazul nostru, numai
făcând problemele de națională
vom ajunge vreodată acolo.
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Radu Minea a fost ultimul nostru speaker. Nu
putem uita de exercițiile lui de tip energizer de la
începutul conferintei, glumele de pe scenă și de
oratoria lui plină de viață. Ne-a vorbit despre ce
înseamnă să ai inițiativă, și cum s-o faci să fie mai
mult decât atât, pentru că doar cei care ies din tipar
vor fi performanți. Din culise întotdeauna se văd
lucrurile altfel, așa că voi recrea, cu câtă precizie
pot, conversația avută cu Radu dinaintea
evenimentului:
A: Și, cum te simți?
R: Mor aici. De nervi, emoție și fericire. Îți
dai seama că toate se întâmplă în același timp?
A: Și eu. Discursul tău e gata?
R: Vorbele înseamnă puțin, vreau să le
transmit energie oamenilor. Destulă energie cât să ia
viața lor de liceu de coarne și s-o stoarcă de ce are mai
bun.
A: Zici că vor merita nopțile nedormite?
R: Sper ca pentru generațiile viitoare. Dacă
reușim să aducem o inovație și să fie ținută pe picioare,
continuată, revitalizată – meritele vor rămâne, în mintea
mea, cel puțin, eterne și dincolo de măsură.
În încheiere, amintim de postarea de pe Facebook a
paginii VIANUx, ce a surprins esența acestui efort
lung de o vară:
„Momentele pline de umor ale prezentatorului
Tudor Udriște, exercițiile de tip ”energizer”
propuse de către Radu Minea, povestea presărată
cu înțelepciune a lui Ciprian Teleman, sfaturile cu
adevărat necesare ale lui Cătălin Mihai și, nu în cele
din urmă, actul dincolo de curajos al Irinei Mladin
de a-și împărtăși cea mai valoroasă lecție de viață.”

Mereșescu Alexandra-Iolanda
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CRISPR ?
Tehnologia CRISPR Cas9
Încă din anii ‘70 oamenii de ştiinţă au încercat să manipuleze
informaţia genetică atât în vivo, cât şi în vitro. Astfel, s-au
dezvoltat tehnologii de secvențiere a ADN-ului, de copiere a
ADN-ului sau manipulare a ADN-ului. Aceste tehnologii
păreau promițătoare, dar eficiența redusă, gradul de
dificultate de manipulare a materialului genetic, sau
problemele de bioetică pe care le ridică au fost piedici în
utilizarea în laborator.
În 1987 Yoshizumi Ishino şi echipa sa de cercetători de la
Universitatea Osaka au descoperit din întâmplare la bacteria
E.Coli secvenţe scurte repetate de ADN ce aveau să fie
cunoscute mai târziu sub numele de CRISPR.
Multe bacterii au un sistem imunitar adaptabil numit
CRISPR, care le permite detectarea ADN-ului viral și
distrugerea lui. Din sistemul CRISPR face parte o proteină
numită Cas9, capabilă să detecteze, să sectioneze și să
degradeze ADN-ul viral.
În urma unei cercetări menite să înteleagă rolul exact al
proteinei Cas9, s-a sugerat ideea că funcțiile ei pot fi utilizate
în tehnologii de inginerie genetică, prin care se pot șterge sau
insera segmente de ADN în celulele eucariote.
Când un bacteriofag infectează o bacterie, el își injectează
ADN-ul viral. Sistemul CRISPR permite extragerea acelui
ADN și inserarea lui sub formă de segmente mici, în
cromozom.
Aceste segmente integrate de ADN viral ajung într-o zonă
numită CRISPR.
Odată ce segmentele de ADN viral ajung în cromozomul
bacteriei și se integreaza în genom, ARN-ul, copiază
informația de pe catena ADN, inclusiv ADN-ul viral.
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Așa cum se poate observa în imaginea de mai jos, mici segmente din
zona CRISPR se asociază cu proteina numită Cas9 (reprezentată cu
alb în imagine) și formează un complex care verifică tot ADN-ul din
celulă pentru a identifica zone compatibile cu secvențele ARN.
Când zonele sunt localizate -molecula albastră fiind ADN-ulcomplexul se asociază cu acel ADN și permite proteinei Cas9 să
desprindă ADN-ul viral.

Putem compara complexul format din ARN si Cas9 cu o foarfecă
ce poate tăia ADN-ul realizând o dublă structură a helixului. Acest
complex este programabil, așadar ar putea identifica anumite
secvențe de ADN și să producă o ruptură în acel loc. Acele
segmente de ADN vor fi transferate pe verticală, pentru ca
protecția anti-virală să fie transmisă la generații noi de bacterii.
Când o celulă vegetală sau animală detectează o ruptură dublă în
ADN-ul său, o poate repara, fie prin sudarea capetelor ADN-ului
rupt cu o infimă deplasare a secvenței din acel loc, fie prin
integrarea unui nou segment de ADN în zona rupturii. Așadar,
dacă se rup segmente din ADN în locuri precise, putem determina
celulele să repare rupturile, prin eliminarea sau inserţia de secvenţe
noi, astfel putându-se corecta mutații punctiforme care produc,
spre exemplu, anemia falciformă sau boala Huntington.

24

Tehnologia CRISPR a fost deja folosită pentru modificarea ADN-ului
din șoareci și maimuțe, precum și la alte organisme. Aceste studii au
demonstrat fezabilitatea editării genomului în fază embrionară(Shao,
2014 ; Heo, 2015). Astfel, se poate preveni dezvoltarea unor boli care
sunt declanşate genetic. Printr-un studiu condus de cercetatorul
chinez Wu Y s-a reuşit să se corecteze o deleţie a unei gene specifice ce
provoacă cataracta în rândul şoarecilor. Un alt proiect de cercetare din
2014 a arătat că eficienţa modificării genomului în zigoţii mamiferelor
variază între 0.5% şi 40.9%.
Un grup de cercetători chinezi au arătat recent că tehnologia CRISPR
poate fi folosită pentru modificarea genelor din embrionii umani.
Aceştia au injectat în 86 de zigoţi umani CRISPR/Cas9 alături de alte
molecule ce au rol în introducerea unor noi secvenţe de ADN. Dintre
cei 71 de embrioni care au supravieţuit injectării, doar 54 de mostre de
ADN au fost amplificate şi testate cu succes, iar dintre acestea doar
4(5.6% din numărul iniţial) aveau inserat corect materialul genetic în
urma recombinării. Cercetătorii din Philadelphia au demonstrat că
pot folosi CRISPR pentru a elimina ADN-ul specific virusului HIV din
celulele umane infectate. Studiul a urmărit evoluţia celulelor limfocite
în urma folosirii complexului Cas9/ARN demonstrând că s-a reuşit
inhibarea genei care provoacă HIV într-o proporție de 90%.
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Un studiu publicat în 2018 în Nature Medicine de către
Institutul Karolinska din Suedia a arătat că editarea
genelor utilizând tehnologiei CRISPR/Cas9 favorizează
mutaţiile unei proteine ce este asociată cu cancerul.
Chiar dacă este încă la început, se doreşte ca în următorii
ani tehnologia CRIPR/Cas9 să fie utilizată cu succes atât
pe adulţi cât şi pe embrioni, manifestând un potenţial
imens care nu a fost înca descoperit şi exploatat.
CRISPR–Cas9 Structures and Mechanisms Fuguo Jiang
and Jennifer A. Doudna
Development and Applications of CRISPR-Cas9 for
Genome Engineering Patrick D. Hsu, Eric S. Lander
and Feng Zhang
Elimination of HIV-1 Genomes from Human Tlymphoid Cells by CRISPR/Cas9 Gene Editing Rafal
Kaminsky, Ylan Chen, Tracy Fischer, Jonathan Karn
https://www.the-scientist.com/news-opinion/crisprediting-heads-off-disease-in-mouse-livers-64912
https://www.youtube.com/watch?v=h18HmFtybnQ
https://www.yourgenome.org/facts/what-is-crispr-cas9
https://labiotech.eu/medical/crispr-therapy-cancer-risk/
ANDREEA Sima

Sfârșit ?
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Sunt acea lectură
leneşă de vară.
Nimeni nu se grăbeşte să termine o carte vara. Dar, pur şi
simplu, unele poveşti sunt atât de fascinante încât nu poți să laşi
volumul din mână până nu le termini. Şi la sfârșit rămâi fără cuvinte.
Îmi place să fiu acea carte în preajma oamenilor. Câteodată sunt
melodia care nu îți place de la început. Sunt acel cântec de care te
îndrăgostești puțin câte puțin, abia după a cincea ascultare. Sunt
bătrânul care primește diagnosticul pe un pat de spital. Sunt copilul
păcălit cu o bomboană. Sunt tot ce vreau, dar mai ales, tot ce nu
vreau. Sunt un infinit finit de praf de stele. Sunt briza de la malul mării
într-o zi caniculară. Sunt prima particulă de nisip de sub talpa
copilului care aleargă către mare. Deseori sunt picătură-ntr-un ocean.
Câteodată val. Şi,foarte rar, tornadă. Sunt chitară atinsă cu măiestrie
de un bețivan pe plajă. Sunt mai mult decât voi putea gândi vreodată.
Sunt calculul greșit de pe pagina a doua a unei demonstrații de
sute de pagini. Sunt călătorul fără hartă sau busolă. Sunt pixul care
scrie, deși nu știe ce.Sunt șoaptă caldă care nu a ajuns pe buzele
îndrăgostitului. Sunt lapte cu cacao după o bătaie cu bulgări. Sunt
singurul nor care acoperă fix soarele, pe un cer senin. Sunt soare,
nor, stea, val, amintire, răsuflare, muzică, poezie, artist, amator, plajă,
burete, furnică, copil, bătrân, aer, cuvânt, ceață, umăr pe care plângi
când simți prea mult deodată, emoție, zâmbet.
Sunt tot și nimic în același timp.

Stănescu Maria-Raluca
27

28

29

Arta influențabilă
Când ne gândim la artă, ne gândim
la ceva aflat la confluența dintre imaginație și
meșteșug, la ceva mai presus de viața cotidiană,
ceva ce nu poate fi atins de valorile materiale
superficiale și de interese personale. Ne gândim
la artiști ca la niște figuri rebele care își
reprezintă emoțiile prin creație. Dacă cercetăm
ceva mai profund, ne dăm seama că, totuși,
evoluția societății, tehnicii, credințelor,
obiceiurilor și a mentalității schimbă drastic arta
în toate formele ei.
Dar dacă v-aș spune că până la
urmă arta este schimbată chiar și de interesele
personale ale unui grup de oameni aflați la
putere, sau că reprezentarea aparent subiectivă
a artistului este de fapt dictată de cerințele
clientului care comandă o operă de artă? Și
poate vă gândiți că mă refer la o perioadă anume
din istorie, poate la prezentul în care arta a
început să se confunde cu utilul într-o luptă
pentru rapiditate și performanță tehnică, sau că
mă refer la domnia vreunui maniac al puterii.
De fapt, din cele mai vechi timpuri, arta nu s-a
putut bucura de autonomia pe care o merită.
Timp de milenii s-a aflat sub genunchiul religiei
sau al cultului personalității nenumăraților
conducători și nobili.
În continuare, doresc să fac o
detaliere cronologică a istoriei „abuzului” asupra
imaginației și respectiv a eliberării artei.
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Cele mai vechi și mai sigure dovezi ale existenței artei în vremurile de demult sunt
reprezentările grafice și materiale, desene, mulaje, sculpturi. În preistorie, arta a
apărut în două spații: cel casnic și cel religios. Astfel, arta se leagă direct fie de
util, prin obiectele utilizate de zi cu zi, înfrumusețate în mică măsură de
imaginația omului de cavernă, fie de spiritualitate. Se consideră că prin credință,
omul a fost încurajat să creeze, pentru a se apropia de natură și de forțele
superioare. Ne putem da seama însă că nici această reprezentare artistică nu s-a
bucurat de completă autonomie. Ceva a făcut ca pretutindeni pe glob dovezile
vieții artistice din preistorie să se încadreze în aceleași tipare. Statuetele feminine
sunt reprezentate mereu cu forme exagerate, desenele rupestre au contururi
asemănătoare. Mai apoi, obiceiurile funerare încep să influențeze arta. Din neolitic
și până în perioada Imperiului Maya, din Europa până în Orient și America de
Sud, oamenii construiesc monumente funerare conice sau piramidale.
Antichitatea reprezintă o perioadă de dezvoltare a marilor civilizații
și, implicit, a artelor. Apar dovezi scrise ale compozițiilor muzicale, reprezentări ale
seratelor artistice, texte scrise, balade, epopei, instrumente muzicale, clădiri cu
arhitectură deosebită, bijuterii și veșminte decorate… după standarde de multe ori
alese de elită, de conducători, de mari figuri ale religiei.
Egiptul Antic, cu istoria lui fascinantă și misterioasă, cu piramide uimitoare și
povești controversate, constituie un important exemplu. Istoria scindată a
Kemetului a dat naștere unor reprezentări artistice ușor diferențiate de la un secol
la altul, de la o dinastie la alta, dar mereu constrânsă de norme (chiar și
schimbările ei odată cu conducerea reliefează acest fapt). Spre exemplu, celebrele
basoreliefuri care decorau mormintele faraonilor și nobililor, cât și templele,
instituțiile și uneori casele private, au fost realizate timp de secole după aceleași
reguli stricte. Personajele umane și zeitățile erau reprezentate fie exclusiv lateral,
doar cu torsul către privitor, sau frontal (în funcție de perioada istorică) cu ochii
prelungi și șoldurile înguste (în special femeile pentru care acest aspect era un
simbol de frumusețe), veșmintele prea largi în formă triunghiulară, modul în care
personajele își țin mâinile era realizat după același model închegat la apariția
civilizației de pe Valea Nilului . Zeitățile au pielea și veșmintele de aceeași culoare,
făcând trimitere la aceleași simboluri cromatice (pielea verde a lui Osiris
simbolizând atât moartea cât și viața, fertilitatea, aflate într-un cerc perpetuu
condiționat de succesiunea acestora, pielea bărbaților mai închisă decât cea a
femeilor).
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Această standardizare a artei a dat naștere unor piese excesiv de
asemănătoare timp de 3000 de ani. Poate nu se observă prea mult „abuz” al
normelor asupra artei din aceste exemple, dar gândiți-vă că artiștii perioadei
trebuiau să își dedice talentul venerării faraonului și zeităților, sub formele
acceptate de societate, cler și despot. Între faraoni, chiar și cei din aceeași
dinastie, exista mereu rivalitate și dorința de impunere, astfel că copierea
modelului de construcție arhitecturală a piramidelor din ce în ce mai mari a
sărăcit poporul în timpul celei de a IV-a dinastii. În romanul „Sinuhe
Egipteanul” al lui Mika Waltari, scris după manuscrisele unui medic din
Egiptul Antic, este descrisă într-unul dintre capitole drama unui artist
constrâns de normele artei. Deosebit de talentat și inventiv, la școala de arte a
fost îndreptat spre aceleași tehnici și norme de reprezentare grafică și
sculpturală rigide și simetrice utilizate de milenii pentru decorarea templelor,
palatelor și mormintelor celor bogați și puternici, întru venerarea acestora.
Reformele religioase și artistice erau, în general, realizate tot din interese
personale. Un nou faraon, dorind să își înrădăcineze puterea, putea opta
pentru schimbarea zeității supreme, instaurând noi obiceiuri religioase și de
reprezentare artistică pentru a reorienta oamenii către regimul său. Un
important reformator al religiei și artei a fost faraonul Akhenaton (primul
instaurator al religiei monoteiste, ponegrit de popor și dat uitării din cauza
reformelor sale), care și-a schimbat și numele odată cu schimbarea cultului
central al Egiptului. În perioada domniei sale este cunoscută libertatea pe care
a dat-o artiștilor, unii dintre aceștia sculptându-l chiar în forme grotești, cu
șolduri feminine. De pus sub semnul întrebării este însă de ce artiștii perioadei
l-au reprezentat pe el și pe familia sa, în genere după același tipar, cu chipul și
craniul alungite (semne ale ancestralității divine) și abdomene proeminente,
sau de ce scriitorii și-au reorientat odele către noua zeitate impusă. Este vorba
de un alt monopol asupra artei?
Aceeași poveste se repetă și în Roma antică, unde în anumite
perioade sculptorii își reprofilau talentul către reprezentarea busturilor
nobililor și conducătorilor (avea să se dezvolte o întreagă industrie a acestor
reprezentări - busturile erau sculptate identic, pentru ca apoi chipul să fie
conturat la comandă pentru ca nobilii să le expună în vilele lor). Statutul și
funcția clientului era relevată de către tiparul posturii și veșmântului acestuia.
Totuși, în această perioadă, arta s-a bucurat de o dezvoltare și o liberate care îi
vor fi contestate în epoca ce avea să urmeze.
În Evul Mediu timpuriu,
arta este dominată de Biserică. În Europa, muzica se scrie preponderent
pentru slujbe religioase, picturile sunt reprezentări ale figurilor sfinte,
arhitecții sunt orientați către proiectarea bisericilor, catedralelor, sau de ce nu,
palatelor conducătorilor, textele laice sunt extrem de puține… Plus că știutori
de carte sunt doar clericii. Lumea artei este reprezentată de călugări.
Religia era printre puținele moduri de a-ți îmbunătăți condiția
socială, iar compozitorii rămân anonimi pe motiv că inspirația
este un dar divin, deci nu au nici un merit pentru creațiile lor.
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În Orientul Apropiat și Mijlociu însă, arta și cultura sunt prospere, urmând
ca rolurile să se inverseze către zilele noastre. Evul Mediu în Europa
constituie regresia artei, anii sângeroși în care pictura, sculptura, muzica,
literatura și arhitectura sunt în genere arme ale manipulării politice și,
uneori, chiar religioase.
În perioada artei gotice, formă asociată aproape exclusiv cu
religia, sculptorii reprezentau corpurile umane ca fiind alungite, cu siluete
androgine. Simbolurile vremii erau figurile grotești, înghesuite pe frescele
bisericilor, demoni meniți să îndemne poporul către religie. Finanțatorii
catedralelor plăteau artiștii pentru a-i reprezenta alături de sfinți pe frescele
sculptate.
Către finele Evului Mediu, cultura se bucură de o masivă
reformare, în toate domeniile ei. În paralel cu Renașterea artistică are loc și
laicizarea educației. Arta Antichității este reinventată, atenția se mută către
om în toate ipostazele acestuia. Din această perioadă datează numeroase
capodopere ale picturii, sculpturii, muzicii, literaturii care treptat se
îndepărtează de Biserică. Artiștii caută altă sursă de finanțare, familiile de
nobili care încep să se preocupe de artă, precum Michelangelo și familia de
Medici, Da Vinci și ducele Sforza. Seratele familiilor bogate aflate în conflict
reprezintă un mod de confruntare tăcută. Fiecare își etalează artiștii plătiți
enorm pentru a compune, picta, sculpta și cânta pentru divertismentul și
orgoliul nobililor. Italia fărâmițată politic este cel mai important exemplu al
acestui proces care a dat naștere celor mai cunoscuți artiști: Donnatelo,
Lorenzo Ghiberti, Botticelli. Dacă ne uităm mai atenți către reprezentarea
oamenilor, observăm din nou tipare: modelul masculin este bărbatul
puternic, musculos, frumusețea feminină este dictată de formele voluptoase,
părul lung (contrastul dintre bărbatul puternic și femeia simbol al
fecundității). Portretele nobililor descriu o constrângere dată de
modelele de frumusețe. Nu vom ști niciodată sigur felul în care arătau
oamenii acum 200, 400, 700 de ani, deoarece normele artei și frumuseții se
interpun între modele și imaginația artistului. Femeile erau reprezentate cu
tenul alb, părul blond și ochi albaștri in Italia, în poemeleenglezești
frumusețea este dată de părul brunet și ochii negri (apar contraste între
trăsăturile oamenilor dintr-o anumită regiune și modelul de frumusețe
căutat), dând naștere unor curente de influență asupra artelor. Nobilii cereau
ca anumite detalii să fie modificate pentru a le da mai multe impozanță sau
frumusețe (umerii lăsați la femei sau fruntea exagerat de mare, piept dezgolit
sau talie foarte subțire, trăsături feminine la unii bărbați, profil cu trăsături
ascuțite). Fluctuațiile din reprezentările feminine de-a lungul Evului Mediu
nu se poate pune pe seama schimbării fizionomiei, ci evident pe influența
normelor sociale asupra artei.
Regalitatea reprezintă un alt factor de influență asupra artei. Din cele mai
vechi timpuri, în perioade marcate de absolutism politic, arta se supune
cerințelor conducerii. Artiștii creează pentru și despre împărați și regi.
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Stilurile baroc și rococo din Franța sunt puse sub semnul influenței
dinastiei Ludovicilor, care, pentru a-și expune ostentativ puterea și bogăția,
încurajează opulența și exagerarea în artă, împopoțonarea arhitecturii și modei,
dezechilibrarea compozițiilor sculpturale și picturale. Muzica, baletul, opera se
dezvoltă pentru a încânta curțile europene și pentru a demonstra puterea
despotului. Artiștii înțeleg că trebuie să compună și să interpreteze pentru
gusturile domnitorilor dacă doresc să fie agreați la curțile acestora. În pictură se
instaurează postura masculină cu picioarele depărtate, postură care denotă
puterea.
Epoca modernă și cea contemporană admit pentru perioade vaste o
eliberare a artei. Revoluțiile împotriva absolutismului se reflectă și în artă,
invadată astfel de emoție. Artiștii nu mai creează exclusiv pentru clienți, încep să
se abată de la normele genurilor artistice, să creeze sub semnul diverselor
influențe, operele lor nemaiplasându-se sub un stil artistic strict. Secolul XX
revine însă cu o ultimă lovitură din partea absolutismului: fascismul, nazismul și
comunismul încătușează libertatea de exprimare. În Germania nazistă, Ministerul
Culturii stabilește ce poate fi scris și ce nu. Autorii care nu se mobilizau erau
persecutați sau arestați, mulți dintre ei alegând să fugă din țară. Mii de cărți
considerate nepotrivite sunt arse. Cinematografia și fotografia, noi arte apărute la
sfârșitul secolului al XIX-lea sunt folosite ca unelte de propagandă. În Uniunea
Sovietică, compozitorul Șostakovici, căzut în dizgrație încearcă să se conformeze
liniei partidului de teama condamnării.
Artiștii aflați sub regimuri totalitare nu puteau decât să se
conformeze, trăind cu teama că operele lor ar putea fi interpretate de către regim
în defavoarea lor, sau alegeau să se autoexileze, măsură care i-a împins pe mulți
la sinucidere.
Deși ne place să credem că arta este condiționată doar de talentul și
imaginația artistului, istoria ne arată că lucrurile nu stau chiar așa. Fie că este
vorba de norme social-artistice stricte, de influența Bisericii sau a unui despot, de
implicarea politicii sau pur și simplu de căutarea finanțării, arta este nevoită să
facă față unor interese materiale. Și totuși ea continuă să existe și să ne bucure
viața în toate formele ei. Va aduce însă tehnologizarea vieții moderne o regresie a
imaginației, a practicării artei sau o standardizare către util?

PREA NEGATIVIST?

. A pus punct: Mihaela Pantelimon
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#Un scurt rezumat al
experienței mele în calitate
de ghid la RMI
Luna aceasta, în perioada 10-13 octombrie, am avut
oportunitatea de a fi ghidul echipei Bulgaria Yambol în cadrul celei de-a
șasea ediții a concursului internațional „Romanian Master of Informatics”
(RMI). Nu a fost prima mea experiență de acest tip, dar a fost cu siguranță
una cel puțin interesantă.
La întâlnirea cu echipa pe care o aveam în grijă prima impresie
a lăsat de dorit: patru băieți care nu păreau să fie prea dornici de
interacțiune, nu îmi răspundeau decât atunci când repetam întrebarea de
trei ori și nu mă priveau în ochi atunci când vorbeau, și un profesor
însoțitor care nu vorbea engleză aproape deloc, dar zâmbea îngăduitor la
orice îi spuneam. Drumul pe care l-am făcut cu ei în prima seară de la
liceu până unde urmau să se cazeze a fost unul stânjenitor, în care eu
încercam să vorbesc cu ei, ei răspundeau lipsiți de interes și continuau să
vorbească în bulgară, determinându-mă să mă gândesc că poate eu sunt
subiectul discuției și al glumelor lor. Le-am urat noapte bună, ei nu mi-au
răspuns și au plecat în cameră. A doua zi m-am trezit destul de dezamăgită
și m-am întrebat dacă chiar vreau să le mai fiu ghid.
M-am convins totuși să am o atitudine pozitivă și să încerc încă
o dată să stabilesc o conexiune cu ei. I-am preluat după concurs și i-am
salutat în bulgară. Zâmbetele lor surprinse au meritat cele două minute
folosite pentru a căuta o traducere, și de această dată mi-au povestit cu
mai mult sau mai puțin entuziasm experiența concursului: erau agitați,
discutând despre soluțiile cele mai bune și prezicând rezultatele, obosiți
după atâtea ore de concurs, nerăbdători să ajungă la masă. Concurenții au
mers împreună la masă formând un șir lung care a atras privirile
trecătorilor. La restaurant s-au așezat câte două-trei echipe la o masă și au
început să analizeze subiectele din ziua respectivă și să dezbată viitoarele
rezultate. Cu timpul s-au relaxat și au găsit alte subiecte de conversație, cel
mai comun fiind modul în care urmau să își petreacă timpul liber. O parte
din echipe au ales să joace baschet în curtea școlii în loc să viziteze orașul
și mi s-a părut o imagine potrivită pentru a demonta stereotipul elevului
olimpic la informatică ce își petrece toată ziua în fața calculatorului și nu
face suficientă mișcare. După jocul de baschet am plecat împreună cu ei
către cazare și masă, am stat alături de ei și am vorbit. Ne-am apropiat, am
făcut glume, am discutat despre subiectele din ziua respectivă (au fost
destul de amabili să mi le explice), mi-au povestit despre orașul lor.
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Majoritatea elevilor din cantină erau obosiți după ziua lungă și
erau pregătiți să meargă în camere și să se odihnească pentru concursul
din ziua următoare. Mi-am condus echipa în cameră și i-am lăsat la fel
cum îi și întâmpinasem în acea zi, cu o formulă de salut în limba bulgară.
Vineri i-am văzut pentru prima oară la festivitatea de premiere. Cele câteva
zeci de minute petrecute în sala de festivități au fost petrecute aplaudând
constant (fie pentru că o parte din elevii premiați îmi erau prieteni, fie
pentru că după șase ani în Vianu știu cât de greu și solicitant este să faci
performanță în orice domeniu, inclusiv la informatică) și zâmbind datorită
atmosferei relaxate și prietenoase din sală. Nu voi nega faptul că am fost
cuprinsă de un sentiment de mândrie atunci când am văzut doi copii din
„echipa mea” urcând pe scenă, deși îi cunoscusem cu doar câteva zile
înainte. Mi-a plăcut să cred că am avut și eu o mică contribuție la
rezultatele lor, fie și numai pentru încurajările oferite înainte de concurs și
pentru timpul petrecut alături de ei. Odată terminată festivitatea, în curte
se simțea un amestec de sentimente: fericire, satisfacție și relaxare din
partea celor care obținuseră premii și a profesorilor lor, dar și dezamăgire și
o oarecare tristețe din partea concurenților care nu avuseseră rezultate
atât de bune. Elevii se felicitau între ei, erau felicitați de profesori. Încetul
cu încetul grupurile au început să se deplaseze spre petrecerea organizată
în holul școlii unde toți s-au destins, au socializat și s-au jucat. Spre
sfârșitul serii, obosiți după două zile de concurs, s-au deplasat alături de
ghizi spre cazare, unde și-au luat la revedere cu promisiuni din partea
elevilor mai tineri de a se întoarce peste un an.
Voluntariatul ca ghid la RMI a fost o experiență complexă,
solicitantă, dar și foarte satisfăcătoare având în vedere că am avut
oportunitatea de a interacționa cu copii foarte inteligenți, determinați și
comunicativi, chiar dacă la început au părut retrași și timizi.

IOANA Manea
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Cu toții știm că Nikola Tesla a fost un
incredibil inginer, fizician și un ilustru
inventator, munca sa pavând drumul
către comunicarea wireless nelipsită
în zilele noastre. Dar mai mult deatât, Tesla, asemenea adevăratelor
genii, a fost capabil să întrezărească
nu numai aplicabilitatea invențiilor
sale în știință, ci și profundele
schimbări culturale cu care pot veni
acestea.
Una dintre cele mai
surprinzătoare și incisive opinii pe
care acesta și le-a exprimat public
vizau egalitatea între sexe în
domeniul tehnologiei. Mai exact, omul
de știință a prezis viitoarea evoluție a
rolului femeilor și dezvăluirea
adevăratului potențial pe care acestea
îl dețineau, dar care a fost reprimat
de către societatea patriarhală secole
de-a rândul.

În ianuarie 1926, reporterul
John B. Kennedy publica în revista
americană „Colliers” un interviu sub
titlul „Când femeia va fi șeful”, articol în
care Tesla sublinia cum tehnologia îi va
oferi femeii din viitor posibilitatea de a
lucra în domenii care, la acea vreme, le
erau interzise, fiind practic dominate de
bărbați: „Îi este clar oricărui observator
antrenat, și chiar unuia neantrenat,
faptul că o nouă atitudine referitoare la
discriminarea de gen s-a răspândit tot
mai mult în ultimele secole, primind un
stimul puternic înainte și după Primul
Război Mondial. Lupta femeilor pentru
egalitate se va sfârși într-o nouă ordine,
femeia fiind superioară.”
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Tesla:
despre
femeie și
tehnologie

Totodată, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
Hedy Lamarr ajută la invenția WiFi-ului, demonstrând că Nikola
Tesla a avut dreptate. Einstein a fost, de asemenea, un susținător
al egalității de gen, impresionând o lume întreagă cu scrisoarea sa
către o fetiță ce-și dorea să devină om de știință.
Tesla merge mai departe cu afirmațiile prezicând
„uzurparea treptată a conducerii” ca rezultat inevitabil al
potențialului anterior reprimat, nou descoperit de
interconectivitatea și împuternicirea educațională pe care
tehnologia wireless ar face-o posibilă:
„Prin nenumărate generații, de la bun început,
subordonarea socială a femeilor a rezultat în mod natural în
atrofia parțială sau cel puțin în suspensia ereditară a calităților
mentale cu care sexul feminin este înzestrat, acum nefiind
considerat inferior bărbaților. Dar mintea feminină a demonstrat o
capacitate pentru toate aptitudinile și realizările omenirii și, ca
generații, această capacitate va fi extinsă; femeia obișnuită va fi la
fel de educată ca omul obișnuit și apoi mai bine educată, pentru
că facultățile latente ale creierului ei vor fi stimulate într-o
activitate care va fi cu atât mai intensă și mai puternică din cauza
secolelor de repaus. Femeile vor ignora precedentul și vor uimi
civilizația cu progresul lor.”
O opinie ce a șocat societatea de atunci, dar care a
oferit în același timp speranță și încredere, având în vedere că
venea din partea unui savant atât de influent și apreciat. De
asemenea, de apreciat este și faptul că, deși avea privilegiul de a fi
bărbat (da, se poate numi privilegiu), Tesla a avut capacitatea de a
vedea dincolo de el și a văzut cum femeile erau discriminate.
Această „superputere” de a fi conștient de aceste avantaje pe care
le deții a priori, chiar și fără a fi făcut lucruri mărețe, este de
admirat, fiindcă, drept vorbind, nu suntem mereu conștienți de
privilegiile pe care le avem. Le considerăm mai degrabă normale și
de la sine înțelese, și doar absența lor ne deranjează și trezește
semnale de alarmă.

A tras linie: IULIA Dinu
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FIRST MAN (2018)
Recenzie de Matei Lascu
Acum 50 de ani, în cinematografele americane rula o
mică producție SF intitulată „2001: A Space Odyssey”.
Capodopera lui Stanley Kubrick a marcat profund
viziunea omenirii asupra călătoriei in spațiul cosmic.
Una dintre ideile revoluționare prezente în scenariu
este existența unei așezări umane pe suprafața Lunii.
Un an mai târziu a avut loc unul din cele mai
semnificative evenimente ale secolului XX: pășirea
primului om pe Lună în cadrul misiunii Apollo 11. La
întoarcerea sa pe Pământ, Neil Armstrong a fost
întâmpinat ca un erou, nu doar al Statelor Unite, ci al
întregii omeniri.
În prezent, regizorul Damien Chazelle (Whiplash, La La
Land) și scenaristul Josh Singer (Spotlight, The Post),
ambii laureați ai premiilor Oscar, redau evenimentele
ce au condus la aselenizarea americană din 1969,
prezentându-le atât din perspectiva lui Neil Armstrong
(Ryan Gosling – La La Land, Blade Runner 2049), cât și
din cea a soției sale, Janet (Claire Foy – The Crown).
„First Man” se bazează pe cartea biografică cu același
nume scrisă de James R. Hansen și publicată în 2005.
Astfel, accentul cade pe redarea exactă, cu maximă
acuratețe din punct de vedere istoric, a vieții lui
Armstrong din 1961 până în 1969.
Principalul atu al filmului este, fără îndoială, regia.
Chazelle reușește să îmbine cu multă precizie drama
familiei Armstrong, profund afectată de moartea fiicei
lui Neil, cu desfășurarea programului Apollo, bântuit la
rândul lui de o serie de accidente fatale. De asemenea,
tânărul regizor reproduce până la cele mai mici detalii
atmosfera anilor ’60 atât prin costume și scenografie,
cât și prin componența coloanei sonore. Îndemânarea
lui Chazelle în spatele camerei își face cel mai puternic
simțită prezența în ultimele cincisprezece minute ale
filmului când (SPOILER!) modulul lunar Apollo
aterizează pe suprafața Lunii. Scena reprezintă unul
dintre cele mai impresionante momente ale artei
cinematografice din ultimul deceniu, amintindu-mi
chiar de sus-numitul clasic
al lui Kubrick.
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La nivel tehnic, „First Man” este realizat impecabil. Montajul și sunetul imprimă în
mintea spectatorului experiența zborurilor și teama privind riscurile la care se expun
astronauții. Regizorul de imagine Linus Sandgren (American Hustle, La La Land)
impresionează nu doar prin cadrele grandioase din spațiu, ci și prin cele din casa
familiei Armstrong. Cele din urmă conferă un strat în plus de complexitate
personajelor, sugerând vulnerabilitatea și stresul în fața provocărilor prin care trec.
Recomand fanilor înrăiți ai lui Ryan Gosling să treacă direct la următorul paragraf. În
mod surprinzător, interpretarea acestuia reprezintă, după părerea mea, cea mai mare
hibă a filmului. Surprinzător deoarece Gosling este de departe unul dintre cei mai
străluciți actori ai generației sale. În rolul lui Neil însă, pune prea mult accent pe
introvertismul și stoicismul personajului, împingând la extrem aceste trăsături întrun mod neconvingător. Dacă această tehnică de actorie funcționa în Drive sau Blade
Runner 2049, aici nu se împletește armonios cu realismul filmului. Actorul este
eclipsat cu desăvârșire de partenera sa de peliculă, Claire Foy, care, după ce tocmai a
câștigat premiul Emmy pentru serialul The Crown, pare determinată să adauge și un
premiu Oscar în colecția sa. Actrița înfățișează prin interpretarea ei temerile unei
femei căreia îi lipsește certitudinea că-și va mai revedea soțul în urma misiunii sale.
Un detaliu mic, dar semnificativ, care m-a deranjat este strania demonizare a
copilotului Buzz Aldrin (Corey Stoll – House of Cards, Ant-Man), care de dragul
contrastului cu Armstrong, apare ca un personaj crud, lipsit de decență morală. Cei
ce vor vedea filmul vor remarca, cu siguranță, scenele la care fac referire.
„First Man” este, în opinia mea, cel mai bun film apărut în 2018 pâna la momentul
actual (iartă-mă, Thanos!). Povestea lui Armstrong reliefează determinarea rasei
umane de a depăși noi limite, în ciuda riscurilor și sacrificiilor necesare. Recomand
filmul tuturor, mai ales celor care au în vedere o carieră la NASA sau la un astfel de
institut. Ca analist amator al industriei cinematografice, sunt sigur că pelicula va
continua să se facă remarcată la toate ceremoniile importante de celebrare a artei
cinematografice. Nu pot să mă pronunț încă dacă merită Oscar-ul sau nu. Merită, în
schimb, banii de bilet.
NOTA: 8.5 / 10
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Doamna Irina
Acum un an voiam neapărat să-mi găsesc o activitate de voluntariat care chiar
să-mi placă, care să aibă la bază o pasiune de-a mea, nu doar să dea bine la
CV. Vara aceasta am fost acceptată în Fanbook Ambasador. Acesta este un
club condus de Alexia Manea, căreia îi mulțumim că există, și care își propune
să le stârnească copiilor și adolescenților pofta de lectură și să le formeze
obiceiul de a citi cel puțin o carte pe lună. Clubul urmărește să dezvolte
creativitatea, imaginația, gândirea critică, libertatea de exprimare, încrederea
de sine, curiozitatea și abilitatea de a înțelege, de a realiza conexiuni.

Duminica trecută m-am trezit la 7 special pentru a ajunge la Școala
Gimnazială nr. 1 din Gălbinași, împreună cu Maria, Ilinca și Leea. A fost o
experiență atât de frumoasă încât n-am putut să nu scriu nimic despre ea.
Am ajuns la ora 10 împreună cu doamna profesoară Elena Lupu, căreia îi
mulțumim pentru tot ajutorul acordat. Au participat în jur de 15 copii. Ne-am
prezentat și am început cu niște jocuri care au format o legătură între noi și
ne-au trezit, dacă nu și-a îndeplinit această misiune cafeaua. Ilinca și Leea au
venit cu „energizere” care au fost adorate de cei mici.
Am căzut de comun acord cu celelalte colege să vorbim despre prietenie, citind
câteva paragrafe din mai multe cărți. Am dezbătut tema, încercând să obținem
niște răspunsuri la întrebări precum: „Ce este prietenia pentru voi? Aveți un
prieten foarte bun? Ce trebuie să faci pentru un prieten? Când ai știut că ai
format o legătură strânsă cu persoana respectivă?” etc. La finalul dezbaterii
ne-au povestit întâmplări amuzante cu prietenii lor cei mai buni.
Am rezervat câteva minute pentru întrebări anonime puse într-un borcan: de
la curiozități despre culorile și animalele noastre preferate până la exprimarea
dorinței de a citi mai mult pe viitor. Așadar, am vorbit cu copiii și au fost de
acord să începem acest nou drum cu „Minunea” scrisă de R.J. Palacio. Cartea
era cunoscută de mai mulți și chiar citită de 3-4 elevi. Vom aduce fragmente
trase la imprimantă pentru ca cei mici să poată să citească împreună cu noi,
iar după ceva timp vor avea la dispoziție o lună să citească toată cartea.
Întâlnirea s-a încheiat în curte, cu jocul sticluța cu otravă, până a venit trenul.
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M-au impresionat mai multe lucruri și nici nu știu dacă o să
reușesc să le înșir pe toate aici. De la condițiile nefavorabile în
care trăiau acești copii, până la râsetele pe care le auzeam din 5
în 5 minute. De la emoțiile pe care le aveam până la căldura pe
care o simțeam din partea lor. De la Cristina, care voia să
citească și mi-a cerut „Ca peștele în copac”, la sfârșit, până la
Ana, Dana, Mari și toți care îmi spuneau „doamna Irina”. Apoi au
schimbat în „domnișoara” pentru că au sesizat că m-am necăjit.
Totul s-a transformat într-un joc, și am ajuns să râdem împreună
când mă apelau cu „Doamna”... De la reținerea și timiditatea lor
la început, când încercam să îi antrenăm în dezbatere, până la
îmbrățișările de la final care nu se mai terminau.
Așa cum spunea Ally în „Ca peștele în copac”: „Domnul Daniels
mi-a întins mâna mie, iar eu vreau să i-o întind lui Travis.” Tata
îmi spunea că adevărul nu trebuie șoptit, trebuie spus în gura
mare și apărat cu sacrificii, pentru că el ne face să fim demni.
Avem nevoie unii de alții. Cu toții avem nevoie de o mână întinsă
și aș vrea să își dea seama cât mai mulți oameni cât de fericiți se
vor simți dacă dăruiesc din timpul și atenția lor unei alte
persoane. Iar acea persoană va fi fericită, de asemenea. Cât de
împlinit te poți simți atunci când ajuți. Și cum începe să-și
formeze rădăcini o experiență ca aceasta.
Știu ce am de făcut și ce am de spus. Ce n-am putut face într-o
parte, voi face în alta. Unii își vor da seama de anumite lucruri,
alții nu. Viața merge înainte pentru fiecare dintre noi. Iar la
finalul anului, aș vrea să știe toți copiii de la clubul de lectură că
este loc pentru fiecare dintre ei în această viață.
Ne vedem luna viitoare cu cei mici „pentru a pune lumea pe jar”!
Cine are cărți de donat este încurajat să o facă. Vă rog să luați
legătura cu mine și vom reuși împreună să facem aceste cărți să
ajungă acolo unde este nevoie de ele.

IRINA Mladin
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Bună seara, domnule Wilde!
E sâmbătă seara. Un grup de adolescenți zgomotoși, de tineri înfocați, zăbovesc în
fața teatrului Excelsior, râsetele lor zglobii auzindu-se din depărtare. Dacă un
străin ar vedea acestă imagine, probabil s-ar întreba de unde le vine entuziasmul,
sau de ce s-au adunat în număr atât de mare la teatru; ce îi atrage pe copii la un
astfel de eveniment?
Ei sunt elevii din Vianu, nici mai mult, nici mai putin, nerăbdători să intre în sală,
să își ocupe locurile și să privească spectacolul din seara aceasta — Bună seara,
domnule Wilde! —, în care atât colegii, cât și profesorii lor și-au investit sufletul,
rezultatul fiind o comedie tip „musical”, presărată de cântece energice și dansuri
grațioase, de exuberanță și entuziasm.
Piesa nu începe înainte ca domnul profesor Homorodean, sau Dirigu’, așa cum mai
toți elevii care fac parte din trupa de teatru a liceului îl strigă, să țină un discurs. El
este inima și sufletul evenimentului, creierul operațiunii, cel care a avut ideea
genială de a înființa acest club, această mică comunitate de tineri pasionați și
energici cărora nu le lipsește latura artistică, excentrică, deși au o afinitate pentru
informatică. Îi laudă, cu eleganța și șarmul care îi sunt deja caracteristice, pe toți
elevii din echipa de teatru, unii dintre ei prezenți chiar și printre spectatori. Toată
lumea îi aplaudă cu caldură și entuziasm; fară pasiunea și dedicația lor,
spectacolele nu ar fi atât de remarcabile cum sunt.
Apoi, cortina se ridică, iar pe scenă apar domnul si doamna Wilde (Andrei Lincan și
Maya Ulkusal), „naratorii” acestei piese. Toate replicile lor sunt rime jucăușe și
perspicace, care îi introduc pe cei din sală în atmosfera comică a piesei. Aceasta
începe cu o scena în care Jack (Vlad Cainamisir) si Algernon (Emanuel Șoican), doi
tineri în jurul vârstei de treizeci de ani, au o discutie aprinsă. Aceștia sunt
îmbrăcați la costum și cu papion încă de la prima oră a dimineții, așa cum cer
normele de conduită ale societății victoriene. Totuși, conversația le este întreruptă
de sosirea lui Lady Brecknell (Ioana Ilincescu), o stimată doamnă dintr-o familie
înstărită. Aceasta este matușa lui Algernon și își face apariția alături de fiica sa,
Gwendoleen (Irina Buzarin).
În timp ce tânărul Algernon o pune la curent pe matușa sa cu ultimele evenimente
din viața sa, Jack se apropie de Gwendoleen și își mărturisește dragostea, cerând-o
în căsătorie pe fată. Ea acceptă fără a sta pe gânduri, fermecată mai ales de numele
viitorului său soț - căci da, Jack a mințit-o și i-a spus că îl cheamă Onest, ceea ce a
determinat-o pe tânara domnișoară să creadă că el este un bărbat sincer, care nu
ar putea-o înșela niciodată, o calitate pe care toate femeile o caută.
Primul act nu se încheie înainte ca Lady Brecknell să îl ia la întrebări pe Jack,
pentru „a-l înscrie pe lista de pretendenți ai fiicei ei”. Atitudinea nonșalantă a
doamnei în această scenă îi amuză pe toți specatorii, comicul de limbaj fiind redat
cu ajutorul simbolicei sale replici „nu-mi aduc aminte bine”.
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Pe masură ce piesa evoluează, Algernon se hotaraște să meargă la conacul
familiei, în Woolton, unde se afla și fratele său. Acolo, o întâlnește pe Cecily
(Iustina Gavrilă), o domnișoară în vârstă de șaptesprezece ani, pe care o cere în
căsătorie, deși o cunoște de foarte puțin timp. Asemenea fratelui său, Algernon
îi spune lui Cecily că numele său este Onest, iar domnișoara este sedusă pe
dată.
Întâmplarea face ca Gwendoleen și Cecily să se întalnească și, discutând, ele își
dau seama că pe niciunul dintre cei doi bărbați nu îl cheamă, de fapt, Onest;
amândoi sunt niște mincinoși din cale-afară de neobrăzați. Totuși, cele două
femei îi iartă și sunt hotărâte să se căsătorească cu ei.
Pe neașteptate, Lady Brecknell își face din nou apariția și, auzind veștile, nu își
dă consimțământul ca fiica ei să se mărite cu un tânăr care, deși pretinde a fi
avut și înstărit, nu este potrivit pentru Gwendoleen. Evident, fata se revoltă, iar
personajele încep să se certe cu adevărat. Monologul lui Lane, servitorul (Tudor
Dincă), pe marginea acestor evenimente este de-a dreptul comic. Preotul din
Woolton, Chasuble (Andrei Lungu) face și el comentarii ironice cu privire la
ceilalți, iar atitudinea sa de-a lungul piesei îi face pe spectatori să râdă până la
lacrimi. Deși aceste două personaje au roluri secundare, fără ei piesa nu ar
avea același farmec și ar fi incompletă.
Finalul este unul chiar neașteptat; miss Prism (Teodora Dumitru), guvernanta
domnișoarei Cecily, ne divulgă un secret din tinerețea ei, care dezvăluie
adevarata identitate a lui Jack. Totuși, nu voi spune nimic mai mult despre
această întorsătură de situație; nu îmi place să divulg, mai bine aflați voi
singuri; veniți voi înșivă la teatru!

Guran
Martha
Iulia

Da, veniți la teatru! Ca să vizionați această comedie ce critică superficialitatea
societății victoriene, indiferența cu care membrii săi percep relațiile conjugale (o
căsătorie nu mai este despre iubire, ci despre avere și interese perfide) și ce
înseamnă, de fapt, să fii onest. Ca să asistați la incredibilele momente artistice
pe care elevii reușesc să le încropească, să vedeți rezultatele muncii acestor
copii minunați, care, deși câțiva sunt în clasa a IX-a și deci la începutul carierei
lor de actori, au reușit să mă impresioneze și să mă sensibilizeze prin emoția lor
artistică extraordinară.
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Cunoașterea de sine
Tot auzim de acest termen, dezvoltare personală, dar, până la
urmă, ce înseamnă acesta? Din punctul meu de vedere, dezvoltarea
personală reprezintă îmbunătățirea ta ca persoană. Totuși, pentru a putea
realiza acest lucru, trebuie să știi cine ești.
În clasa a 10-a am primit o temă la ora de psihologie: Scrieți un eseu
intitulat „Cine sunt eu?”. Atunci am realizat că habar nu am cine sunt.
Astfel, în decursul a aproximativ o săptămână sau două, am reușit să pun
pe hârtie cine credeam eu că sunt la acel moment, analizându-mă din punct
de vedere social, spiritual, mental și emoțional. A trebuit să mă privesc din
mai multe perspective pentru a ajunge la o concluzie finală și asta m-a ajutat
să fac primul pas către obiectivitate.
În opinia mea, faptul că poți fi obiectiv cu tine însuți, sau că
măcar încerci asta, este primul pas al dezvoltării personale, întrucât îți poți
analiza atât calitățile cât și defectele cu cât mai puțină implicare emoțională.
Astfel, vei observa ce aptitudini nu îți sunt încă bine definite și care îți sunt
punctele forte.
Până de curând nu am înțeles de ce am primit acea temă în
clasa a 10-a. „Cum ar trebui un elev de 15-16 ani să știe cine e, când el nici
nu știe ce a mâncat la micul dejun?”. Totuși, am analizat puțin parcursul
meu în acești 11 ani de școală și am realizat ceva. În școala primară totul e
roz: îți faci cei mai buni prieteni, te acomodezi cu școala și iei numai FB.
Treaba se schimbă puțin în gimnaziu: ești pus să îți alegi prematur viitorul.
Chiar dacă decizia nu este definitivă, este cea mai importantă de până atunci
și te ajută să te gândești la tine ca la o persoană a acestei societăți. Anii de
liceu sunt un pic mai complecși din punct de vedere al definirii personale. În
clasa a 9-a intri în acest nou univers al liceului, ești euforic și îngrozit în
același timp. Viața ta e cel mai bun film cu adolescenți făcut vreodată, dar și
cel mai întunecat coșmar, întrucât te confrunți cu atât de multe chestiuni
noi. În clasa a 10-a am început să înțeleg cine sunt sau, mai bine zis, cine
intenționam să fiu. Pot spune că atunci a început cu adevărat dezvoltarea
mea personală, când mi-am găsit un ideal, o destinație finală. Până atunci
fusesem doar cineva care își caută drumul pe întuneric, fără ca măcar să știe
că îl caută. Și acum, în clasa a 11-a, încep să fac pași mărunți, dar
semnificativi, către „eu, cea ideală”. Așadar, acum înteleg de ce am avut
atunci de scris acel eseu: pentru a mă ajuta să depășesc conștient etapa
definirii sinelui. Chiar dacă atunci nu am descris exact persoana care mă
văd acum a fi, aceea a fost prima mea autocaracterizare conștientă.
Intenția mea, prin intermediul acestui articol, este să te fac să
întelegi că fără să știi cine ești, nu poți evolua. Este ca și cum ai fi un
explorator ce caută cea mai râvnită comoară, dar care nu posedă nici hartă,
nici busolă, nici experiență. Singura problemă, și cel mai greu de rezolvat,
este că tu îți alegi comoara, tu îți desenezi harta și tu ții busola. Și, ca să te
mai sperii puțin, o să îți spun că tu ești toate trei.

Călin Elena Adriana
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Când eu tind la infinit
Când am intrat în clasa a IX-a în Vianu, nu am știut la ce să mă
aștept. Liceu nou, colegi noi și alte tipuri de persoane față de cei pe
care îi știam dinainte. În clasa a IX-a încă nu știam cine sunt exact,
ce vreau să fac următoarea zi, iar BAC-ul părea ceva mult prea
îndepărtat pentru a mă gândi și la el... Preocupările colegilor mei
erau total diferite – participarea la voluntariate și la diverse activități
ale liceului îmi erau total străine. Nu ieșeam din micul cerc de
prieteni pe care mi-l creasem până când fostul vicepreședinte al
Consiliului Elevilor– Răzvan–a aflat de la prietena lui, Irina, că știu
să lucrez în Photoshop și mi-a dat un mesaj.
Pot spune că acesta a fost primul moment în care am ieșit din zona
mea de confort – de unde nu mă implicam în ceea ce înseamna
activitate de liceu, am ajuns să creez filtrele de Snapchat pe care cei
mai multi vianiști le cunosc. Spre uimirea mea, filtrele create de
mine„au prins” repede și, curând, mai toți copiii le foloseau, iar
pentru mine a fost ceva extraordinar, pentru că m-am autodepășit și
am făcut ceva nu doar pentru mine – ci și pentru cei din jur.
A urmat Valentine’s Day. Dacă ești din liceu, știi nebunia cu
scrisorile secrete, iar eu făceam parte din grupul celor ce mergeam
din clasă în clasă și le împărțeam. Am făcut posterele pentru
eveniment și este o senzație fantastică să vezi ceva la care ai muncit
afișat pe pereții liceului, pe Facebook și chiar și pe Snapchat.
Apoi am ajuns să particip la ședințele Consiliului și ajutam cu ce
puteam. Fostul nostru președinte, Radu Minea, ne-a prezentat
departamentele din cadrul Consiliului – și în scurt timp am ajuns să
fiu responsabilă de grafică și design. În perioada respectivă eram și
șefa clasei mele, dar activitățile de aici erau cu totul altceva. Făceam
ceea ce îmi plăcea cu adevărat – să editez. Activitatea mea în
Consiliul elevilor ajunsese mult mai mare, creând astfel posterele de
Crăciun, Vianu Legends, și ajutând la organizarea evenimentului
VIANUx, care a avut la începutul clasei mele a XI-a, cu o imagine
mai amplă în ceea ce privește activitățile Consiliului.
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În septembrie, Radu ne-a spus că se vor face alegeri pentru Consiliul
Elevilor pentru liceul nostru. Mandatul lui expirase, el era deja în
clasa a XII-a și nu mai avea prea mult timp liber, iar atunci m-am
decis să candidez și eu. Mi se părea incredibil ce poți face în Consiliu.
Am stat câteva ore să completez formularul de înscriere pentru funcția
de vicepreședinte, scriind compuneri întregi, întrebându-l pe Radu ce
trebuie să fac. A urmat perioada campaniei, care, din punctul meu de
vedere, a fost cea care mi-a deschis ochii în mai multe privințe. În
afara părții online, unde am pus poze pe Instagram și pe Facebook,
creând chiar un eveniment pentru candidatură, partea socială a fost
cea din care am învățat multe. Doar prin simplul fapt că am ieșit din
clasă, renunțând la pauzele petrecute în bancă, am descoperit
persoane noi, comportamente ieșite din tipar. Fiecare om trebuie
abordat diferit, pentru că nu suntem toți la fel. Dezbaterea finală a
fost cea care mi-a dat cele mai mari emoții. Am tras la sorți să vedem
în ce ordine vom vorbi și am ieșit ultima. Am preferat să gândesc că
sunt cea care încheie evenimentul, așa că am vrut să las o impresie
memorabilă. M-am așezat pe marginea scenei de festivități, și am
vorbit cu cei care au avut răbdarea să mă asculte, care au rămas până
la final. Parcă emoțiile au fost mai mici discutând la modul „casual”
despre ceea ce doresc să fac în cadrul mandatului. Au urmat alegerile,
ce au însemnat emoții peste emoții, nopți nedormite, ca apoi să văd, în
sfârșit: „Mereșescu Alexandra-Iolanda – Vicepreședinte – 400 voturi”.
Fix 400, nici mai mult, nici mai puțin. Momentul acela mi-a deschis
calea către ceva nou – o experiență pe care am îmbrățișat-o cu drag.
Ultimii doi ani au fost modul meu de a învăța cum să ies din zona de
confort, cum să fac totul mai bine. Acesta a fost modul meu de a mă
autodepăși, și de a-mi atinge obiectivele.

Mereșescu Alexandra-Iolanda
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Sub scări și printre
gânduri
Radu Minea

Elev fiind, îmi RESPECT liceul și tot ce înseamnă acesta: de la colectiv
până la clădirea în sine. Aspectul liceului este deosebit de important, mai precis
curățenia din acesta. Deși curățenia este, în genere, facilitatoare din punct de vedere
estetic pentru procesul de a învăța, cred că fiecare vianist știe, prin convenție, că un
singur loc este pur destinat nouă, nu și altora: colțul artistic de la etajul I. TURNUL
NOSTRU DE FILDEȘ.
Situat STRATEGIC, bine ferit de văzul lumii, sanctuarul filozofiei colegilor
mei este un loc sacru. Pare a fi un loc care te face să uiți că următoarea oră e mate și
că dai test. Punând piciorul acolo pentru prima oară, am fost surprins să văd pereții
glazurați cu gândurile, frământările, ideile ieșite din comun ale colegilor mei. Datorită
intimității pe care ne-o conferă colțisorul, o pauză petrecută acolo ne relaxează, ne face
să ne simțim feriți și protejați de treaba „murdară” pe care o avem ca elevi. Hai să nu
spunem „murdară”, că exagerăm și dramatizăm, ci anevoioasă.
Versuri, citate, provocări, conversații lăsate neterminate, întrebări retorice, chiar și
scurte anecdote; toate acestea sunt câteva dintre elementele presărate pe acel perete. Și
eu am îndrăznit să-mi înșir refrenul melodiei ce mi-a marcat începutul clasei a IX-a –
„Iubito-mi reproșezi / Că nu știu să dau, / Nu știu să primesc” (Vama – „Între cer și
trecut”). Încă de atunci, deseori acolo mă îndrept când am de luat o decizie importantă,
de tipul „chiulesc sau nu de la test?”. Bine, și când latura mea afectivă tremură puțintel
mai am obiceiul să mă descarc pe aici. Surprinzător, liniștea liniștește.
De altfel, țin să cred că același efect îl are colțul artistic de la etajul I asupra tuturor
celor care l-au văzut, chiar și asupra celor ce șterg câte ceva din însemnările jurnalului
nostru public. Să nu se creadă că vorbesc în dodii: „Trăiești, sau doar exiști?” este o
întrebare găsită la etajul I care m-a făcut să mă gândesc la implicațiile existenției.
Gândesc, deci exist. Până aici bine. Însă ca să trăiesc... rămâne de văzut.
Presupunând că nu elevii sunt cei care pângăresc folclorul lor local, rog
ca pereții pecetluiți cu cele X gânduri înșirate să fie lăsați în liniște, și să fie feriți de
temuta împărțire la 0: curățarea scrisului de pe pereți. Sanctuarul nostru este un
element considerat de unii minor, de alții major, însă în unanimitate acceptat drept
singurul loc unde poți spune sau scrie orice fără a fi tras ulterior la răspundere.
Sugerez ca atâta timp cât restul liceului rămâne neatins de verva
tinerimii, ceea ce am anexat pe cale indirectă să-și transmită moștenirea cu ușurință,
fără a fi nevoie de mijirea ochilor pentru a descifra un citat gonit de pe perete cu
detergent.
Merge vorba că, pe vremea lui, și Platon a trecut pe la noi. Prima destinație? Scările din
spate de la etajul I.
Până la urmă, trebuie să ne descărcăm și noi raționalo-afectiv
undeva.
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Aici sau departe?
Mihaela Pantelimon
Niciodată nu m-a încântat ideea de a pleca la studii în străinătate. Poate din
obișnuință cu locul acesta, poate din comoditate, din teama de a-mi asuma niște
responsabilități, din teama că va trebui să fac față unei limbi străine sau pur și simplu
pentru că îmi vine greu să părăsesc tot ce cunosc aici. Unii oamenii se pot detașa ușor. Mie
uneori îmi vine greu să mă detașez chiar și de lucruri care nu îmi plac în mod special. Cum
am mai spus, e o comoditate si un atașament față de locul și persoanele cu care am
crescut.
Am făcut această introducere pentru a vă clarifica în ce stare de spirit am
fost la târgul de universități RIUF (și ca să vedeți că până și un sceptic ca mine poate fi
convins într-o oarecare măsură de un asemenea târg de universități). După cum probabil
vă puteți imagina, nu m-am dus acolo determinată din cale-afară sau convinsă că îmi voi
petrece toată ziua alergând de la stand la stand cu un teanc de broșuri în brațe și cu capul
plin de întrebări pe care să le pun. Am zis însă să-mi încerc norocul și, de ce nu, să fac
rost de cât mai multe informații. Nu poți să știi niciodată când te răzgândești.
Așadar, am mers într-o sâmbătă la prânz la târg împreună cu o colegă deloc
decisă privind studiile pe care avea să le urmeze în continuare. Nu consider relevantă o
descriere complicată a locului sau a ceea ce am văzut în mod fizic acolo, ci înclin să
descriu mai mult impresii și amprenta pe care mi-a lăsat-o acest târg pe bilețelul cu
„student în străinătate” ascuns undeva în mintea mea.
Am să precizez totuși că m-a uimit roiul de liceeni care se agitau printre
standuri. M-au făcut să mă simt dezorientată. Pentru câteva minute m-am învârtit fără
scop, târşâindu-mi picioarele prin aglomerație. M-am gândit că așa m-aș simți și dacă aș
pleca într-o țară străină. Singură și dezorientată printre atâția oameni. Toți păreau cuprinși
de o mișcare mecanică dictată de un fel de motto „Hai să găsim o universitate mișto la care
să aplicăm!”
Cel mai mult m-a impresionat diversitatea de domenii de specializare a
universităților. Nu pentru că aș fi auzit de studii în antropologie, arheologie, geologie,
istoria artei sau…., dar brusc am realizat că pentru fiecare vis pe care l-am avut până
acum există o facultate care ar putea să mă formeze în domeniu și, implicit, să îmi asigure
un loc mai departe. Doar că nu în țară… Așa se naște dilema tinerilor. Să studieze ceea ce
vor cu adevărat sau să rămână cu cei dragi. Unii nu au nici măcar posibilitatea să aleagă.
Dar aceasta este altă discuție…
În general am rămas cu două sentimente generale și totodată opuse. Primul,
un soi de regret. Mi-ar fi aproape imposibil să îmi realizez visurile din copilărie aici, iar să
plec mi-ar fi la fel de greu. Dar am crescut și mi-am îndreptat atenția spre alte domenii. Și
de aici vine al doilea sentiment, de data aceasta pozitiv, un fel de chef de studiu. Dintrodată mi s-a părut că mi s-a deschis accesul la o cu totul altă lume, plină de oameni
dedicați dorințelor și planurilor lor. Mi s-a părut atât de ușor să-mi zic „Uite, învăț ăștia doi
ani, mă mai și distrez din când în când, intru la facultate la noi și apoi văd pe unde plec cu
bursă, sau pe unde fac rezidențiat sau master ceva. Și mai încolo, văd eu. Mă apuc de
istoria artei.” Eu, care nu îmi spun niciodată „Văd eu mai încolo!”
Acesta fiind spuse, le urez noroc atât celor care vor să studieze în afară, cât
și celor care vor să studieze în țară. Iar ca și recomandare pentru cei dezorientați, încercați
să vedeți și să auziți cât mai multe, să vorbiți cu oameni și să vă interesați cât mai mult,
pentru că astfel vă veți lărgi mult orizontul și puteți avea o mulțime de oportunități,
indiferent ce ați dori să studiați în continuare.
P.S: ȘI MERGEȚI LA TÂRGURI DE FACULTĂȚI. SUNT SUPER ȘI ÎNVĂȚAȚI O MULȚIME
DE LUCRURI INTERESANTE DESPRE STUDII ȘI OPORTUNITĂȚI, PE CARE ALTFEL NU
AVEȚI DE UNDE SĂ LE AFLAȚI.
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Exil

„Cavaler rătăcitor,
Ce patria ți-ai uitat
Te-ndrepți hotărâtor
Spre un tărâm îndepărtat
Căci al tău regat,
Ce jurat-ai să-l aperi
De supuși e abandonat
Și nu poți să-l răscumperi”
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Watchmen: Review
Watchmen este o serie de benzi desenate formată din 12 capitole,
publicate între septembrie 1986 și octombrie 1987 și lipite într-un singur
roman grafic, tot în 1987. Acest roman grafic, scris de Alan Moore și
ilustrat de Dave Gibbons, este considerat că fiind unul dintre cele mai
bune romane din toate timpurile, de o revistă care se ocupă cu timpul
(revista TIME). Dar destul despre lucrurile pe care le știați deja, este
timpul să facem un review despre Watchmen (care tradus în română
înseamnă „Veghetorii”, dar nu sună la fel de bine).
Pe scurt, romanul este extrem de violent, acesta având multe scene de
violență, un limbaj vulgar și nuditate, ceea ce teoretic este ceva normal
pentru o bandă desenată cu multă acțiune, dar nu la nivelul acesta. Dar
asta nu înseamnă că e oribil. Dimpotrivă, cartea mi s-a părut extrem de
captivantă până la capăt și una dintre cele mai bune cărți pe care le-am
citit de muuuult timp. Lumea în care are loc acțiunea este una paralelă,
în care jobul de supererou poate exista și tehnologia a avansat mulțumită
lor. Dar în timp ce citești povestea, realizezi că personajele sunt în
realitate niște oameni cu ambiguitate din punct de vedere moral, ceea ce
îi face să pară mai umani și dă un strop de realism cărții. Watchmen
conține și foarte multe simboluri și în text este reflectată o realitate crudă
a lumii noastre, prezentată exagerat prin lumea cărții. În plus, mai este și
Dr Manhattan, unul dintre personajele principale ale poveștii, un
supererou adevărat, acesta având puterea de a prezice viitorul, dar care
și-a pierdut contactul uman și nu se mai putea asimila cu ei, ceea ce îl
face unul dintre cele mai interesante personaje, pe care le-am văzut întro carte. Povestea este mult prea complexă și nu-mi place să dau spoilere,
dar tot ce pot să spun este că se va termina cu un secret.
În concluzie, pentru copii, nu l-aș recomanda din cauza violenței,
drogurilor, limbajului și celorlalte teme mature ale cărții. Dar pentru
adolescenți, Watchmen merită citit și îl consider cea mai bună bandă
desenată făcută vreodată. Cu alte cuvinte, mergeți la cel mai apropiat
Cărturești și cumpărați cartea, este la 43 de lei și credeți-mă, nu este o
pierdere de bani. Iar pentru cei care sunt prea leneși să citească benzi
desenate, există și filmul Watchmen, pe care-l poți găsi pe Netflix și care
spune (în mare) aceiași poveste ca și cea din carte. Dar din nou, citiți
cartea, chiar merită!
Racolța Andrei-Vlad
Clasa a IX-a A
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Sufletul—un bun care se poate vinde?

Deși tema traficului de persoane
a fost abordată de mai multe ori în filme,
atât românești, cât și străine și, deși acestea
reprezintă lucrări de ficțiune, trebuie să
conștientizăm că situația reală este gravă și
sumbră, iar statisticile șochează și
întristează.
Având aceste lucruri în minte, te gândești că
documentarul “Nefarious: Merchant of
Souls”, scris, produs și regizat de Benjamin
Nolot, va fi dur și greu de comprehensat.
Totuși, e mult mai mult decât atât. Încă de la
prima scenă, auzi țipetele unor fete care sunt
abuzate de niște bărbați insensibili, membri
ai unei grupări mafiote. Un fior îți trece pe
șira spinării, iar imaginile și cadrele, deși
livide, aproape grotești, te fac să vrei să
privești mai mult, să vezi cum se continuă.
Stai acolo, înlemnit pe scaun, și
asculți poveștile tragice ale unor fete care au
fost ori păcălite, ori răpite, ajungând, într-un
fel sau altul, sclave. Una dintre ele, originară
chiar din Republica Moldova, povestește cum
a ajuns orfană de ambii părinți, cum a fost
nevoită să locuiască în azile și case de copii,
cum nevoia de bani a îndemnat-o să accepte
un loc de muncă în Serbia, la Belgrad, unde
urma să lucreze ca vânzătoare într-un
magazin de haine. S-a dovedit însă că
magazinul de haine era, de fapt, o organizație
ilegală care se ocupa cu traficul de persoane,
iar ea însăși era persoana traficată. Încă un
fior îți trece pe șira spinării. Adică fata asta,
cu intenții bune și în încercarea disperată de
a-și depăși condiția materială, în căutarea
unui trai decent, a ajuns, atât de ușor, o
victimă? Da.
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Povestea ei nu se încheie aici, deoarece, când ești
agresată de oameni nemiloși, când ei te țin închisă
într-o cameră și nu te lasă să ieși, când îți dau
porunci și tu trebuie să le respecți orbește, apar
traumele. Apar cicatricile, unele dintre ele pe trup,
însă altele în suflet. Apare sindromul Stockholm,
iar tu, cel de dinainte, ajungi să te transformi și te
întrebi dacă vei mai reveni vreodată la normal.
Și în Amsterdam, situația este la fel. În mijlocul
acestui oraș pitoresc, unde vezi biciclete și bărcuțe
la tot pasul, se află Districtul Felinarelor Roșii (Red
Lights District), locul potrivit pentru iubitorii de
petreceri și distracție fără limite—într-un cuvânt,
paradisul celor cărora le place să exagereze. Aici,
printre baruri și cluburi, se găsesc așa-zisele
“magazine cu vitrină”, unde prostituatele își
așteaptă clienții. Patronul lor primește bani grei de
pe urma serviciilor pe care ele le oferă, în timp ce
ele sunt ținute în condiții execrabile, în camere
mici și murdare. Totuși, spre deosebire de alte
locuri, aici totul este legal. De ce? Ce îi face pe
oficialii țării să tolereze așa ceva? “Butoane de
panică”, fără de care toată afacerea ar părea
periculoasă. Acestea sunt plasate în fiecare dintre
camerele unde își desfășoară aceste prostituate
activitatea—doar că nu sunt prostituate, ci victime
ale traficului de persoane. Una dintre ele ne și
povesteste viața ei. Te șochează chiar mai tare
decât primul caz.
Benjamin Nolot ne duce apoi în Asia,
unde situația este și mai rea. Pedofilii se manifestă
pe stradă și nimeni nu îi pedepsește, deoarece nu
există legi care să reglementeze un astfel de
comportament. Părinții își vând fetițele de cinci ani
către case de prostituție pentru că au nevoie de
bani, pentru că sărăcia aproape i-a secat. Ele sunt
încă de mici traumatizate, ajungând să crească
fără afecțiune și iubire, fără compasiune și viața
plină de bucurii de care orice copil ar trebui să
aibă parte. Când reporterii îi întreabă pe adulți
dacă ei își iubesc cu adevărat odraslele, dacă nu li
se frânge inima când știu că își condamnă proprii
prunci la o soartă plină de chinuri, aceștia
răspund că “dacă nu ne-am îndrăgi fetele, le-am
trimite undeva departe, ca să nu le putem vizita”.
Totuși, copilele lor sunt abuzate și bătute în fiecare
zi.
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Întorcându-se în SUA, jurnalistul descoperă că și în țara sa natală,
lucrurile stau la fel de prost. Fetele sunt răpite de acasă și duse cu forța la case de
prostituție ilegale. În disperarea de a-și găsi un loc de muncă, ele acceptă să se
desfrâneze și să lucreze pentru mafioți, fară să conștientizeze ce urmează. Lucrurile
sunt poate chiar mai grave în Las Vegas și la Hollywood, unde suferința victimelor este
mascată de averea patronilor și a clienților; banii joacă, poate, cel mai important rol în
această lume atât de dură și de crudă, încât parcă nu îți vine să crezi. Mai multe fete își
divulgă experiențele neplăcute din acest mediu, povestindu-ne despre toate vedetele de
film și oamenii de afaceri care le-au folosit serviciile, despre patronii care le-au neglijat
și s-au asigurat că suferința le e maximă, că drepturile le sunt încălcate. Toate
mărturisesc că, la început, credeau că această meserie e ușoară și simplă, că nu
necesită prea mult efort și că, în unele cazuri, e chiar plăcut. Prea târziu au ajuns la
concluzia că e inuman și că nimeni nu ar trebui să aibă de-a face cu așa ceva, că e o
încălcare a tuturor principiilor pe care se bazează societatea contemporană.
Dar ce au toate aceste povești în comun? Să fie, oare, teama din ochii
victimelor, frica ce le cuprinde atunci când trebuie să defileze în fața unor persoane
inumane, dezbrăcându-se și rugându-se să nu fie ele cele alese, dar în același timp
știind că au nevoie chiar și de acei puțini bani pe care îi primesc, pentru a-i trimite
acasă, la familiile lor? Sau poate e setea ce îi cuprinde pe patronii și pe abuzatorii lor,
care le tratează ca pe niște obiecte, fără să le pese că provoacă suferință unor ființe
umane? Chiar unul dintre acești criminali fără inimă a recunoscut, în documentar, că
în calitate de traficant, îți spui că e OK să vinzi oamenii așa, pentru că obții bani mulți,
fără a face un efort prea mare. El însuși recunoaște că, la început, a ignorat țipetele de
disperare, până când a ajuns să nu le mai audă deloc.
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Sau poate este lipsa educației și a accesului la
informație? Multe dintre victime nici măcar nu realizează că
drepturile le sunt încălcate, decât prea târziu. Ele nici măcar nu
cunosc o altă alternativă, deoarece toată viața lor a decurs în acest
mod, nu a existat niciodată o șansă de salvare. Lumea în care
trăim funcționează în așa fel încât cei neprivilegiați au șanse mici
să-și depășească condiția, iar cei care totuși duc un trai decent și
confortabil nu pot face nimic semnificativ—poate doar să stea treji
până târziu, scriind un articol pe care oricum nu îl va citi nimeni.
Și în România, statisticile sunt la fel de înfiorătoare ca
în restul lumii. În anul 2012, s-au înregistrat 1041 victime ale
traficului de persoane, dintre care 526 au fost abuzate din punct
de vedere sexual, iar jumătate din femeile traficate aveau sub 18
ani. Totuși, acestea nu sunt toate victimile, deoarece multora
dintre ele le este frică să vorbească, să spună că și lor le-au fost
încălcate drepturile, să-și facă vocea și povestea auzite.
Asociația eLiberare își propune să previna aceste
abuzuri înfiorătoare, iar, prin programul pe care îl desfășoară în
școli și licee, să îi educe pe tineri; să îi trezească la realitate și să îi
determine să realizeze că schimbarea este în mâinile lor.
După participarea la o asftel de activitate, desfășurată
în Săptămâna Altfel, opinia asupra traficului de persoane ți se
schimbă radical. Percepția asupra vieții și a lumii devine alta. Te
plimbi pe stradă, gândindu-te că, undeva, ori foarte departe, ori
chiar sub nasul tău, o persoană este abuzată, este vândută și
revândută (căci, în cazul oamenilor, spre deosebire de cel al
drogurilor, “produsul” poate fi recomercializat). Nu poți să nu tentrebi: Cine urmează? Oare o persoană pe care o cunosc? Sau
poate chiar eu?
Bibliografie:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trafic_de_persoane
Guran Martha
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Performanța ca mod de
viață
În perioada 10-12 octombrie 2018 a avut loc cea de-a VI-a ediție a competiției
„Romanian Masters of Informatics”, găzduită de Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”. Ca
elev al acestei instituții, am avut oportunitatea de a fi voluntar, cu rolul de ghid pentru echipele
străine. Am profitat de această ocazie ce nu trebuia ratată și i-am întrebat atât pe participanții
români, cât și pe cei de peste graniță cum este viața când aceasta este însoțită de performanță, și ce
au făcut pentru a ajunge în această postură. Astfel, am reușit să port o discuție mai detaliată cu
Laura Georgescu, parte a echipei Romania-București, medaliată cu argint și cu doi participanți din
partea echipei Bulgaria-Pleven, medaliați cu bronz, Stoyan Malinin și Dobrin Bashev.
Nu este un mister faptul că pentru a ajunge la performanță trebuie depusă multă
muncă combinată cu pasiune și ambiție. Totuși, Laura a afirmat că „Informatica este o pasiune de-a
mea și nu o consider neapărat muncă. Motivația mea este chiar această pasiune și dorința de a fi mai
bună.” Cât despre cei care au încercat același lucru ca ea înainte să devină olimpici naționali sau
internaționali, fără a reuși, ea consideră că „ei nu au mintea setată pe informatică, dar sigur există
un domeniu în care pot excela”.
Celor ce încearcă să se facă remarcați în acest domeniu al „codului”, dar nu au izbutit încă, le
transmite: „Ar trebui să învețe din greșeli, să înceapă să participe la cât mai multe concursuri online
și să își facă un plan pentru a ajunge undeva, nu este de ajuns doar sa vrea”.
La întrebarea „Cum s-a schimbat viața ta după ce ai devenit un elev de
performanță?”, aceasta a spus „Viața mea este la fel, nu s-a schimbat. Olimpiada este un lucru
separat de școală, pentru care îți dedici câteva ore pe zi dacă dorești. Orele acelea puteam să mi le
petrec altfel, desigur. De exemplu, în loc sa stau 2 ore pe Facebook, aș putea să particip la un
concurs la info. În rest, viața mea este absolut la fel ca a oricarui elev.”
De asemenea, cei doi concurenți bulgari au declarat că participă la diferite competiții
de informatică, unde au și avut ocazia să-i întâlnească pe restul membrilor echipei. Astfel, aceștia au
spus că informatica este un mod de a socializa pentru ei, discutând deseori pe acest subiect sau
încercând să găsească împreună soluții optime pentru diferite probleme.
Motivația poate veni din diverse locuri, așa cum afirmă Dobrin: „Îmi găsesc motivația
peste tot: în natură, în prietenii și profesorii mei. Informatica însăși este o motivație pentru mine”.
Totuși, cu toate aceste surse de inspirație, au existat competiții care i-au demoralizat, deoarece nu au
fost pe cât de buni își doreau ei să fie, dar au reușit mereu să se repună pe picioare, învățând din
greșeli. Ei mai consideră și că „notele sunt doar un număr, așa că încercăm să nu ne lăsăm prea mult
influențați de acestea”.
Mai departe, ei mi-au mărturisit că „Profesorii noștri de informatică nu erau prea
buni, așa că a trebuit sa învățăm pe cont propriu”. Cel mai mare avantaj pe care îl au de pe urma
informaticii, pe lângă noțiunile teoretice, conform lui Dobrin, este că: „Informatica ne ajută să fim
creativi, iar când reușesc să termin o problemă la care am lucrat extrem de mult, nu pot simți decât
satisfacție. Un exemplu ar fi o problemă pe care am încercat să o rezolv vreme de jumătate de an, iar
când am reușit, în sfârșit, m-am dus la școală cu bomboane pentru a sărbători.”
Cel mai interesant mi s-a părut însă modul în care acești copii au devenit pasionați
de informatică: „Când eram în clasa a IV-a am văzut o profesoară de informatică și mi-a plăcut foarte
mult tricoul pe care aceasta îl purta. M-am gândit «vreau să am acel tricou». Cumva, asta m-a făcut
să mă apuc de codat. Faptul că am ales să urmez un profil bazat pe informatică, pe științe în general,
a fost cea mai importantă decizie luată de mine până acum.” – a povestit Dobrin. Experiența lui
Stoyan a fost diferită: „Inițial nu voiam să fac asta. Tatăl meu m-a obligat să învăț informatică,
spunea că e o materie de viitor. Am ajuns să fiu pasionat de această materie, de faptul că puteam
crea ceva ce chiar funcționa. Mi se părea foarte placut să reușesc să termin o problemă după ce mam străduit foarte mult timp să o rezolv. Asta m-a făcut să continui să studiez informatica și să ajung
unde sunt astăzi.”
Un ultim sfat pe care ni-l dau cei doi baieți este „Faceți ce vă face plăcere pentru că veți face acel
lucru de zeci de ori mai bine decât dacă ați face ceva fără pasiune. Nu vă irosiți timpul cu activități
care nu vă pasionează, și înconjurați-vă cu oameni de la care aveți ce învăța!”.
Călin Elena Adriana, XI C
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Nimic.
Căutăm în jurul nostru
lucruri care să ne definească.
Așteptăm să ni se spună cine
suntem, cine am fost și cine să
devenim. Aici vreau să vă rog
“NIMIC”. Fiți cine ați visat
întotdeauna. Începeți cu desertul,
trăiți fiecare moment, puneți-vă
intrebări, FIȚI.
Când lumea te vrea mediocru
ai curajul să fii diferit.
Andreea Istrate 12E
Pentru că aici nu se trage linie
ci doar se pune punctul pe y .
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Pentru că definitoriu vrem să fie nonconformul
Pentru că dincolo de cuvinte contează
ceea ce simți TU, cititorule
Pentru că un sfârșit este un început
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