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On thecover 
a INSTAGRAM #ALEXBACIU.ART

 AQUATIM, FESTIVALUL FISART

ZIMNICEA, CU SPRIJINUL "ASOCIAŢIA MAI MULT VERDE"

Alex Baciu
Pop suprarealist
Alex Baciu, artist născut la Constanţa, ne poartă, prin interacţiunea 

construcţiilor sale vizuale, prin lumea pe care a desăvârșit-o folosind 
tonuri și alăturări surprinzătoare ale acestora. Imaginile hiperboli-
ce, suprarealiste, ale creaţilor sale au un dinamism aparte, comple-

xitatea și contrastele reiterate provocându-ne la introspecţii asupra percepţiei 
realităţii. Traiectoriile geometrice ale artei sale se îngemănează cu cele decu-
pate din natură, continuumul vizual generat constituindu-se în imagini arhe-
tipale, transgresive, pure, eterice. Metafora este, în poezia vizuală pe care ne-o 
propune Alex, elementul prin care ne sunt transmise o multitudine de mesaje, 
simultan, într-o reverie a culorilor și dezvoltărilor volumetrice, reflexie tangi-
bilă a lumilor posibile. "Esenţa mesajului meu se plasează în jurul recuperării 
naturii spaţiului pierdut, în contrapunct cu geometrizarea naturii de către om. 
Important pentru mine, semnele de orientare pentru un proiect mural, sunt 
clar stăpanite de mediul înconjurător – vegetaţia, volumetria zonei, poziţiona-
rea peretelui faţă de soare – ceea ce face ca toate aceste repere să fie cât mai 
corect încadrat urbanistic și să traiești cu sentimentul că mereu au făcut parte 
din respectiva scenă urbană", declară artistul. Alex Baciu a realizat, exclusiv 
pentru Aperta Magazin, coperta numărului curent al revistei  noastre. 

TIMIȘOARA, "MEMORIILE CETĂŢII".
COLABORARE CU IRLO – ALEX A REALIZAT PARTEA DIN CENTRU-DREAPTA MURALULUI

BRAȘOV, PIAŢETA DIN SPATELE HOTELULUI ARO PALACE.
COLABORARE CU IRLO – ALEX A REALIZAT PARTEA DIN STÂNGA MURALULUI

original artwork by Caparso
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INSTAGRAM: #ERPS.SHOP

   100%original
ERPS, nume sinonim cu graffiti, în România. Este, de departe, cel mai 

cunoscut graffer de la noi, adulat de toţi puști, căutat de străinii care 
ajung în București, recunoscut în străinătate pentru stilul său frust, 
fără complexe sau mimetism, fără rezerve. E un om a cărui artă, for-

mă de expresie, te face să crezi că este peste tot, a fost și va fi. Aproape nu 
găsești oraș din România unde să nu-și fi lăsat amprenta. Nu o spune cu mân-
drie sau emfază, o spune natural. Și asta, pe unii, îi sperie – pe cei care se as-
cund de ei și de viaţă, pe cei care cred că lucrurile trebuie să fie într-un anume 
fel sau într-altul.
Despre ERPS nu poţi spune "E genul ăla", dar poţi să recunoști că e true, indi-
ferent dacă-ţi place sau nu de el. E real. Te enervează că are fizură mohawk, că 
se uită direct la tine, că nu e ca tine? Mult succes, să te găsești. El a făcut-o! S-a 
înţeles și s-a acceptat. Poate și de asta știe pe toată lumea – de la derbedei-aspi-
ranţi, la nume mari, cu ștaif – e deschis și spune lucrurilor pe nume. Tuturor.
Dincolo de nume și talent (are și o lucrare în cadrul expoziţiei "Urban Steps 
Powered by Molotow", de la Muzeului Naţional de Artă Contemporană),  
ERPS, ca orice persoană care înţelege lumea și care are un o minte suficient 
de neliniștită încât să abunde de idei, e un vizionar: are linie de Graffiti Street 
Wear – Original  Gipsy ERPS  – și, în scurt timp, va deschide și un magazin 
cu materiale și gear graffiti – ERPS Shop.

Showcase
a

258+8+17 CULORI

ERPS, LA MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ

ÎN VAMA VECHE, DEȘI PARE O SCENĂ DESPRINSĂ DIN FARCRY

GARA DE NORD

"ATENŢIE, SE DESCHID UȘILE!"
VIBE ÎN PREGĂTIRE, LA ERPS SHOP

P R E M I U M

P R E M I U M
URBAN ART SPRAY PAINT

       ÎN ROMÂNIA
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI6  aperta_martie/2020
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Copii care primesc o educaţie muzica-
lă, dobândesc un mult mai profund au-
tocontrol și sunt capabili să discearnă 
mult mai echilibrat situaţiile de viaţă în 
care sunt puși – este concluzia unor cer-
cetări desfășurate de-a lungul ultimei 
decade. Spre deosebire de copii care 
primesc o educaţie clasică, cei care 
studiază și muzica, au nevoie să se con-
centreze asupra a două lucruri simul-
tan: sunetul emis cu ajutorul instrumen-
tului și abilitatea de a-l utiliza corect. 
Astfel, s-a demonstrat că, educaţia 
muzicală începută la o vârstă fragedă, 
sporește și aptitudinile de autocontrol 
spaţio-temporal, precum și coordona-
rea subtilă a mișcărilor membrelor – în 

dese cazuri, un muzician trebuie să își 
mute atenţia de la o mână, la cealal-
tă, abilitate care poartă numele de 
control inhibitor. Dar, această abilitate 
crează și capacitatea de a amâna, nu 
numai mental, gratificaţiile ce survin 
realizărilor – pentru copii care studiază 
muzica, recompensele nu sunt o condi-
ţie sine qua non a realizărilor sau, cel 
puţin, aceștia au o capacitate sporită 
de a aștepta, de a fi rezilienţi, de a se 
concentra asupra scopului și a ignora 
implsurile venite din exterior, în timp ce 
studiază, dar și în viaţa de zi cu zi.

O pictură, descoperită recent într-o 
peșteră din Indonezia, s-a dovedit a fi 
ceva mai veche de 44.000 de ani. Lu-
crarea înfăţișează ceea ce pare a fi o 
scenă de vânătoare, în care un grup de 
fiinţe, jumătate oameni, jumătate ani-
mal, vânează un bivol. Arheologii cred 
că această scenă ar putea fi prima 
poveste din lume, înregistrată pentru 
posteritate. Întreaga scenă este sur-
prinzătoare nu numai pentru că a fost 

datată ca fiind 
realizată atât 
de timpuriu în 
istoria umani-
tăţii, detaliile 
muralului fiind, 
de fapt cu ade-
vărat frapante: 
dacă vânătorii 
par învășmân-

taţi în piei de animale, interesant este 
că aceștia folosesc suliţe și par a fi le-
gat animalul cu sfori. Aceste acţiuni, 
privite mai atent, dezvăluie detalii fra-
pante despre zorii umanităţii – în primul 
rând faptul că vânătorii sunt acoperiţi 
cu piei de animale, dovedește o sofis-
ticare aparte a omului timpuriu, care a 
înţeles că poate să profite de ceea ce-i 
oferă natura. Pe de altă parte, utiliza-
rea suliţei și a frânghiilor, relevă o tehni-
că de vânătoare rafinată, în care sunt 
utilizate arme și unelte care ajută vână-
torii să ţină la distanţă prada, fără să 
fie răniţi. Totuși, pictura rupestră desco-
perită în Indonezia nu este cea mai ve-
che din lume, anul trecut fiind dezvăluit 
"cel mai vechi desen al umanităţii", pe 
un fragment de piatră, în Africa de Sud. 
Acea "lucrare" a fost datată ca având 
73.000 de ani!

100 DE 
FULGERE LO-
VESC PĂMÂN-
TUL ÎN FIECA- 
RE SECUNDĂ
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Made in Germany

Slider
Surferul paginilor
Pixuri pentru un scris extraordinar de lin și ușor

Familia de pixuri Slider, cu tehnologie Viscoglide®, asigură un scris extraordinar de 
lin și ușor. Corpul, prevăzut cu zone cauciucate, este special creat pentru a maximiza 
aderența și confortul la scris. Combinația de pastă și gel, reprezentată de inovația 
Viscoglide®, garantează fluiditatea și termenul de folosire îndelungat.  
www.schneider-romania.ro

CO2
neutral
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HAINE DIN 
PIXELI

Existenţa "găurilor de vierme" – structuri 
până mai ieri teoretice, care leagă punc-
te din spaţiu, în afara continuumului spa-
ţiu-timp – se dovedesc a fi un instrument 
fundamental în demonstrarea parado-
xurilor quantice. Experimentul propus de 
cerecetători, teoretic, deocamdată, ar 
suna aproximativ la fel cu o reţetă: se ia 
o gaură neagră; apoi, aduceţi o a doua 
gaură neagră, legată cuantic, de prima 
– asta înseamnă că indiferent ce se pe-
trece cu una dintre cele două, și cealaltă 
este afectată, indiferent de distanţa din-
tre ele. A doua parte a "reţetei" este mai 
simplă: transmiteţi informaţii, sub formă 

de particule cuantice, primei structuri; din 
momentul în care informaţia ajunge din-
colo de orizontul evenimentelor – punctul 
dincolo de care nici lumina nu mai paoa-
te scăpa – informaţia pe care am trans-
mis-o este rapid destructurată dincolo de 
posibilitatea de a o mai recupera. Totuși, 
așa cum am stabilit deja, ce se întâmplă 
în prima gaură neagră se transmite și ce-
lei de-a doua, așa că, după foarte puţin 
timp vom constata că informaţia pierdută 
în prima structură a reapărut, intactă, în 
cea de-a doua. Pentru a ajunge dintr-una 
în cealaltă, informaţia a călătorit printr-o 
"gaură de vierme", o scurtătură care tran-
scede continuumul spaţio-temporal.

“Iridescence”, un material cu pro-
prietăţi deosebile, realizat de casa 
de modă olandeză The Fabricant, 
pare să fie nu doar trend-ul pe care 
urmează să-l adopte industria fashi-
on-ului, dar pe care, datorită versa-
tilităţii,  îl vom primi în viaţa noastră, 
cu toţii. Materialul din care sunt re-
alizate hainele înlocuiește măta-
sea, lâna, poliesterul sau orice altă 
ţesătură, cu o structură formată din 
pixeli.  Creatorii acestui nou mate-
rial au reușit să realizeze structuri 
foarte ușoare, care pot fi utilizate 
la croirea elementelor de îmbrăcă-
minte, dar care sunt formate din pi-
xeli. Evident,  acest lucru înseamnă 
că nuanţa sau modelul cămășii, de 
exemplu, nu mai trebuie imprimate 
sau ţesute ci pot fi schimbate, după 
dorinţă, practic, oricând.

Chiar dacă sunt obiecte inanimate, dunele 
de nisip pot "comunica" între ele. O echipă de 
oameni de știinţă de la Universitatea din Cam-
bridge a constatat că, pe măsură ce se mișcă, 
dunele interacţionează, îndepărtându-se una 
de alta, parcă pentru a se evita, reciproc. Astfel, 
încercând să reproducă în laborator toate con-
diţiile din realitate, cercetătorii au realizat două 
dune de nisip identice, în miniatură, pe care le-

au plasat aproape una de alta.
După un timp, au constatat că dunele se înde-
părtează tot mai mult una de alta, cu toate că 
structura și forma lor rămân aproape similare 
momentului de start al experimentului. Motivul, 
sunt turbulenţele create între cele două struc-
turi, astfel explicându-se și felul în care dunele 
de nisip se mișcă și par a călători, asemenea 
unor entităţi inteligente.

New
a COMUNICĂ DUNELE DE 

NISIP ÎNTRE ELE?

Made in Germany

Ceod Shiny
Stilouri și rollere elegante, cu look metalic

Stilourile și rollerele Ceod Shiny sunt prevăzute cu grip cauciucat ergonomic 
și penţiă (vârf) de cea mai bună calitate, cu vârf din iridiu, tip M. Designul 
modern și elegant este subliniat de look-ul metalic, în tonuri trendy. Stilou-
rile și rollerele sunt echipate cu clip de prindere metalic și patron standard 
cu cerneală royal blue. Potrivit atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. 
www.schneider-romania.ro
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ÎN ULTIMII 
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DIN ASIA ȘI 
ORIENTUL 
MIJLOCIU



LENTILE PRECUM
SUPER-EROII
Mojo Vision reprezintă cea mai inovatoare tehnologie, menită 
să aducă realitatea augmentată în vieţile noastre, fără a fi 
necesară aparatură electronică greoaie, precum ochelari sau 
dispozitive mobile. La prima vedere, Mojo Vision nu se deose-
bește cu nimic de lentilele de contact clasice. Atunci când nu 
sunt activate, noile "lentile" nu modifică deloc realitatea vizu-
ală. Odată pornite, acestea proiectează informaţii-cheie, mi-
nimalist, despre vreme, trafic, calendarul zilnic, precum și un 
controler subtil pentru muzică, totul suprapus peste imaginile 
naturale. Practic, Mojo Vision este o interfaţă operată strict 
cu privirea, care oferă informaţii esenţiale, asemeni feed-ului 
primit de IronMan de la Jarvis, partenerul său AI. 

Chiar dacă pare ne-
verosimil, arhitecţii și 
constructorii contem-
porani par sa fie de acord că, cel mai bun material pentru 
realizarea clădirilor este lemnul. Nu este doar un trend, me-
nit să ne apropie de natură și nici o încercare de a utiliza re-
sursele, fără a cheltui prea mult. Este concluzia, demonstra-
tă știinţific, la care au ajuns experţii. Astfel, s-a constatat că 
impactul asupra mediului, al clădirilor realizate din materi-
ale lemnoase, este cu 70% mai mic decât în cazul celor din 
beton și sticlă, confortul și starea de bine a locatarilor sunt 
cel puţin duble, faţă de alternative.
Desigur, se pune problema cum putem utiliza acest materi-
al excepţional fără a afecta mediul, fără a degrada pădu-
rile, fără a exploata nemilos resursele forestiere. Răspunsul 
a venit din utilizarea judicioasă, a materialului lemnos, apli-
carea unor tratamente speciale asupra lui și, nu în ultimul 
rând, proiectarea mai riguroasă a clădirilor, utilizând meto-
de moderne. Deși pare aproape o utopie, iată că arhitec-
ţii și designerii finlandezi au reușit să realizeze un bloc de 
locuinţe, cu 12 etaje ( în imagine), în întregime din structuri 
lemnoase. Costurile și impactul clădirii asupra mediului, fi-
ind mult sub parametri consideraţi acceptabili.

New
a

FURNICILE ŢESĂTOARE 
ASIATICE SUNT SUPER 
PUTERNICE. ACESTEA POT 

TRANSPORTA FĂRĂ PROBLEME 500mg, 
ADICĂ DE APROXIMATIV 100 ORI 
GREUTATEA LOR CORPORALĂ

100 x

ZGÂRIE- 
NORI DIN 
LEMN

Disponibil prin partenerii 
autorizaţi și în magazinul 

online aperta.shop

4B
creion mecanic premium,
din aluminiu anodizat,
finisat manual

Shop

Shop
BLACKLINER

PRECIZIE ABSOLUTĂ
EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA

WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI
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"Creativitatea este 
contagioasa.
Transmite-o!"

Albert Einstein

Terapie  prin  artă

Copii &parenting
a

Arta și pictura oferă copiilor posi-
bilitatea de a-și exprima expe-
rienţele emoţionale. În procesul 
artistic, sentimentele și gându-

rile inconștiente, precum și temele care 
rămân nerostite în viaţa de zi cu zi, pot fi 
descrise într-un mod creativ, prin artă. 
Nu numai adulţii trebuie să funcţioneze 
și să trăiască în pulsul vremurilor, același 
lucru este valabil și pentru copiii noștri. 
Lumile emoţionale interioare și lupta de a 
găsi o expresie adecvată pentru experien-
ţele de zi cu zi de multe ori îi copleșesc pe 
cei mici. Problemele cu familia și colegii 
de clasă, precum și standardele înalte de 
performanţă, în școală și viaţa de zi cu zi, 
sunt subiecte care pot preocupa și împo-
văra copiii. 
SĂ TE JOCI CU SENTIMENTELE TALE
Terapia prin artă începe în cazul în care 
cuvintele lipsesc. Temerile, visele și dorin-
ţele, precum și sentimentele și gândurile 
găsesc o valvă de exprimare, prin munca 
artistică. Prin bucuria desenului creativ, 
copiii au ocazia să se experimenteze pe ei 
înșiși, să-și cunoască mai bine nevoile și 
să intre în comunicarea cu mediul, prin 
culoare și formă. Prin actul creativ, co-

piii învaţă cum pot influenţa conștient și 
schimba problemele lor de viaţă, stresan-
te. Ei învaţă să se afirme mai bine în viaţa 
de zi cu zi și să-și folosească punctele lor 
forte într-un mod orientat. Comunicarea 
și competenţele sociale pot fi îmbunătăţi-
te, iar încrederea în sine, consolidată. 
COMUNICARE NON-VERBALĂ
Experienţele pozitive și negative din viaţa 
de zi cu zi a copilului pot fi procesate, prin 
intermediul desenului. Într-un spaţiu pro-
tejat, tot ceea ce simte copilul poate fi trăit. 
Emoţii precum furia, tristeţea și frica, dar 
și bucuria, dragostea și siguranţa pot fi tră-
ite și exprimate prin intermediul procesu-
lui creativ. Este vorba despre recunoaște-
rea potenţialelor trăiri negative, care nu 
pot fi exprimate prin cuvinte, activarea 
forţelor interioare și apoi utilizarea lor. 
Materiale, cum ar fi hârtie și vopsea, lut, 
ipsos și carton, precum și materiale din 
natură (frunze, lemn, flori și pietre) sunt 
utilizate. Nu există limite ale imaginaţiei! 
Desenul este o posibilitate suplimentară 
de comunicare non-verbală. 
"SCRISORI", DE LA COPII
Copiii exprimă întotdeauna, în imaginile 
lor, realităţi din lumea lor. Ei se bucură de 
mișcarea creionului pe hârtie, ce vine cu 

experienţa de a crea un produs. Acest lu-
cru este evident, în special în timpul fazei 
de mâzgăleală. Creionul care calcă pe hâr-
tie lasă linii și puncte. Copilul este un păs-
tor și un designer. Acest lucru îl umple de 
bucurie și mândrie. Când adulţii scriu în 
prezenţa lui, vrea să scrie și el. Se conectea-
ză cu mesajul: pot crea ceva, pot comunica.
Mai târziu, imaginea este folosită în mod 
deliberat, ca un cadou. Copilul pictează o 
scrisoare, ce "spune" povești, arată ceea 
ce face, reprezintă ceea ce vrea și, astfel, 
transmite o imagine a percepţiei sale asu-
pra lumii. Desenul fiecărui copil conţine 
declaraţii despre sine. O interpretare pri-
pită nu ar fi de dorit, deoarece vom reduce 
imaginea la propria noastră interpretare. 
De aceea, pe lângă desen, trebuie să avem 
și alte surse de informaţii.
PERCEPŢIE ȘI SIMBOLURI
Copiii au o percepţie individuală diferi-
tă. Desenele lor nu sunt o reprezentare 
realistă a realităţii, mai ales la grădiniţă. 
Fiecare copil are propria realitate, pe care 
o reprezintă. 
Copilul nu desenează realitatea, ci descrie 
un "model interior". Este însăși realitatea 
care i se pare personală. 
Același lucru este valabil pentru toate re-
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prezentările, fie ele oameni, animale sau 
obiecte. Numai de la vârsta școlară copi-
lul devine mai realist. Faptul că micuţii 
de grădiniţă desenează în principal case, 
copaci, flori și oameni este o expresie a 
puterii simbolice a desenelor. Casele re-
prezintă siguranţa, copacii și florile sunt 
creaturi vii, oamenii - relaţii sociale. Mo-
dul în care copiii reprezintă aceste simbo-
luri spune ceva despre sentimentele lor. 
Și, cu ce culori zugrăvesc casele, natura 
și oamenii? Plouă sau soarele strălucește? 
Imaginea este decorată sau pare goală?
Există întotdeauna o dezvoltare în dese-
nele copiilor, iar fazele creative și experi-
mentale cu pixuri, hârtie și carioci joacă, 
de asemenea, un rol.
PROPRIA REPREZENTARE
Foarte interesante sunt "pozele de fami-
lie". Copiilor le place să se picteze împreu-
nă cu familia lor. Iar imaginile de familie 
exprimă în mod clar relaţiile sociale pe 
care le experimentează copilul.
Copilul se pictează în centru? Înseamnă 
că a dezvoltat o încredere de sine sănă-
toasă și se simte în siguranţă, în familie. 
În cazul în care se desenează mic și la 
margine, probabil că se simte margina-
lizat și nesemnificativ. Care este relaţia 
cu tatăl și mama? Când este între tată și 
mamă, ambii sunt semnificativi pentru 
el. În cazul în care este mai mare sau la 
fel de mare ca adulţii, se simte la fel de im-
portant. Unde sunt plasaţi fraţii? Cât de 
diferenţiate sunt persoanele individuale 
pictate, folosește multe culori sau dese-

nul este monocrom? Fratele nenăscut din 
burta mamei face deja parte din desen? 
Această situaţie este adesea descrisă, de-
oarece copiii sunt foarte preocupaţi de 
nașterea viitoare a unui frate.
TIMID SAU ÎNCREZĂTOR
Poate că cel mai important este modul în 
care copilul se reprezintă. Este în centru 
sau pe margine, este la fel de mare ca alte 
persoane din imagine, sau mai mic? Ce 
culori utilizează pentru propria reprezen-
tare, este înconjurat de alte persoane sau 
obiecte?
Copiii timizi se pictează diferit faţă de 
cei care se simt confortabil în familia lor, 
iar copiii care nu au prieteni se desenea-
ză alături de anumite obiecte, plante sau 
animale care sunt "aproape" de ei.
Copiii care se simt ameninţaţi arată acest 
lucru și în pozele lor. Fulgerul și tunetul 
coboară asupra propriei persoane, se de-
scriu în culori ameninţătoare sau arată o 
expresie anxioasă. 
Reprezentarea propriei persoane poate fi 
interpretată și în legătură cu alte persoa-
ne pictate. În cazul în care copilul încă 
trasează forme nedefinite, el însuși ia 
această formă. Dar dacă alţi oameni sunt 
deja desenaţi cu braţe, trunchi și picioare, 
iar propria lui persoană încă arată ca un 
cefalopod, acesta este un semn alarmant. 
Indică lipsa încrederii de sine.
CULORI
Culoarea este ușoară, este muzică. Uti-
lizarea diferitelor culori este asociată cu 
caracterul copilului, cu preferinţele sale, 
temperamentul său și stările sale actu-

ale. Simbolismul culorilor trebuie, prin 
urmare, să fie adaptat la aspectul foarte 
individual al fiecărui copil.
Albastrul e marea. Albastrul este con-
siderat rece, fiind asociat cu fidelitatea, 
puritatea și adevărul. Culoarea se retrage 
de la noi, este imuabilă, este răbdătoare și 
liniștită.
Maro este culoarea solului. Maro este 
melancolic, dar, de multe ori, cu toate 
acestea, această culoare apare ca o cu-
loare mixtă și, prin urmare, nu are nicio 
semnificaţie specială.
Galbenul este soarele, focul și lumina. 
Urgent, zgomotos, strălucitor și alar-
mant. Un obiect galben este printre pri-
mele care vin în câmpul vizual, culoarea 
galbenă este recunoscută mai întâi. Prin 
urmare, este, de asemenea, utilizat ca o 
culoare de avertizare. Cei care preferă 
galben au ceva aventuros, care uimește.
Gri este graniţa dintre alb-negru. Este 
considerat atât nobil, cât și invizibil. Indi-
ferent, palid, griul nu este foarte des folo-
sit de copii.
Portocaliu are strălucirea radiantă a gal-
benului și efervescenţa roșului. O culoare 
care sugerează o stare de spirit fericită, 
relaxată.
Verde este speranţa. O culoare de primă-
vară, a fertilităţii, liniștită, a pădurii.Ver-
de este amestecul între galben și albastru, 
mai activ decât albastrul și în contrast cu 
galbenul, calm și echilibrat.
Roșul este culoarea vieţii, a iubirii. Pu-
terea, determinarea, victoria și bucuria 
sunt exprimate prin această culoare.

testat
dermatologic

MACHIAJ - MAKE-UP 

devii oricine vrei să fi!
creativitate fără limite

Rotiți stick-ul cu vopsea solidă pentru față și utilizați-l ca pe un ruj. Culori strălucitoare 
și lavabile, testate dermatologic. Puteți amesteca culorile între ele. Nu este nevoie de 

apă pentru aplicare. Culori lavabile, ce pot fi ușor curățate cu apă și săpun.

testat
dermatologic



martie/2020_aperta  1918  aperta_martie/2020

Markere  
pentru aplicaţii multiple 
Detaliile ne fac viaţa mai ușoară

Motivele pentru care inscripţionăm, marcăm și notăm, decurg din nevoia de a 
aduce claritate, a informa, a oferi instrucțiuni sau, pur și simplu, pentru a atrage 
atenția. Sau, de dragul frumosului. Suprafețele pe care puteți utiliza markerele 
Schneider sunt la fel de variate ca și ideile: hârtie, caron, plastic, lemn, sticlă sau 
metal. www.schneider-romania.ro

Made in Germany

Cușcă
pentru
sofisticaţi

Un studiu recent, desfășurat la Univer-
sitatea Nanjing/China, demonstrază, 
fără drept de tăgadă, un fapt de care 
ne temeam cu toţii – unde sunt fetiţe, 
sunt și pisici!
Dacă dragosea neţărmurită, și recipro-
că, este evidentă pentru oricine, studiul 
încearcă să explice cauzele "simbiozei", 
găsind câteva elemente care ţin de psi-
hologia felinelor și copilelor, drept chei:
- fetiţele au tendinţa să răsfeţe peste mă-
sură animalele, iar pisicile, firi oportunis-
te profită de atenţia care le este acorda-
tă, conștiente că vor fi răsplătitie din plin
- pisicile văd fetiţele drept parteneri (de 
joacă sau leneveală) mai buni decât bă-
ieţii care au tendinţa să fie mai introver-
tiţi și mai distanţi
- nevoia de afecţiune exprimată, atât a 
fetiţelor cât și a felinelor, este mai simplu 
de soluţionat, pentru ambele părţi, câtă 
vreme ambele și-o doresc

"Poate suna ciudat dar, noi, oamenii, am 
modificat creierul animalelor pe care le-
am domesticit", spune Erin Hecht, pro-
fesor la departmentul dedicat studiului 
evoluţiei biologiei umane, din cadrul 
Harvard University.
Rezultatele recente ale unui studiu des-
fășurat în ultimii ani, reflectă exact ade-
vărul enunţat mai sus – de-a lungul mile-
nilor, de când am instituit parteneriatul 
cu câinii, le-am remodelat creierul și, 
evident, comportamentul. Desigur, ne-
am pus amprenta în mod diferit asupra 
diferitelor rase pe care le-am selectat 
de-a lungul vremii. Astfel, pentru câinii 
pe care i-am crescut pentru activităţi 

utilitare sau pentru vânătoare, am încer-
cat să păstrăm și să dezvoltăm calităţile 
native dar să le inducem comportamen-
tul obedient faţă de stăpân. În schimb, 
la rasele crescute pentru agrement, de 
la care așteptăm dragoste și drăgălă-
șenie, am obliterat impulsurile native și 
am dezvoltat dependenţa – devenită 
o a doua lor natură – de stăpân (luaţi 
drept exemplu un Pomerian sau Corgi, 
care ar fi incapabili să supravieţuiească, 
singuri, în natură). Totuși, pentru că, așa 
cum se spune "Sângele, apă nu se face", 
cercetătorii au constatat că și fenomenul 
invers, de reînvăţare a abilităţilor pierdu-
te, se poate petrece la câinii care au fost 
abandonaţi de stăpâni.

ietenicu blăniţă
a

Fetiţe și pisici...

Rase diferite, creier diferit

Rah:Design, firma care a proiectat cușca de mai sus, pare 
să iubească foarte mult câinii pentru că designul căsu-
ţelor pentru patrupede aproape că ne face să întrebăm 

dacă nu au și mărimi mai mari, pentru oameni :-)
Ideea autorilor s-a concretizat pentru că, pe piaţă, nu exista 
nimic asemănător pentru căţei, doar "celebrele" și insipidele 
cuști-tip-căsuţă, care și-au păstrat forma neschimbată, zeci, 
dacă nu sute de ani. MDK9 Dog Haus, varianta modernă a 
căminului căţeilor, este realizată din lemn de teak în combina-

ţie cu oţel vopsit în câmp electrostatic – astfel obţinându-se 
nu doar un design ultra-modern dar și o rezistenţă sporită la 
intemperii. Interiorul MKD9 Dog Haus este cel puţin la fel de 
sofisticat, fiind dotat cu un pat customizat, Jax & Bones, re-
alizat din spumă cu memorie – pentru că membrul blănos al 
familiei merită tot ce este mai bun. Inclusiv culori la alegere și 
finisaje premium, din aluminiu, pentru exterior. Toată structura 
este montată pe un piedestal din beton super-finisat, în ton cu 
cele mai noi tendinţe în designul arhitectural.
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blocs, carnets, cahiers, accessoires

indispensable depuis 1934

Disponibil la parteneri selectaţi și în magazinul online aperta.shop

Selfhelp
a Inteligenţaface diferenţa

Inteligenţa este abilitatea de a te 
adapta la schimbări," spunea regre-
tatul Stephen Hawkings. 
Esenţa spuselor de mai sus rămâne 

un absolut adevăr, mai ales în condiţii-
le de astăzi ale pieţelor, când totul pare 
disrupt, în continuă schimbare impre-
vizibilă, când cu toţii – de la leaderi de 
corporaţii, la mici proprietari de maga-
zine – trebuie să ne reconciliem valorile 
cu realitatea. Să încercăm să  înţelegem 
"Schimbarea", să o privim ca pe un nou 
început și să îmbrăţișăm noua paradig-
mă, pozitiv.
Avem exemplul celor care nu s-au adaptat, 
care s-au agăţat de proceduri și nu au pri-
vit lumea așa cum este, care s-au dizolvat, 
aproape cu desăvârșire, din actuala confi-
guraţie economico-socială: Kodak, Nokia, 
sau Blackberry, cei care erau, acum câţiva 
ani, în vârful lanţului trofic, în business, 
acum au ajuns name-brand-uri în porto-
foliul celor care au evoluat, adaptându-se.

Iată cum au reușit câţiva dintre leaderii 
veritabili să depășească vicisitudini eco-
nomice care par multora insurmontabile.
Steve Easterbrook, McDonald's
S-a alăturat concernului american ca 
CEO, în 2015, an marcat de un regres pro-
nunţat pentru gigantul mondial al resta-
urantelor fast-food. Inabilitatea de a ţine 
pasul cu noii jucători și cu așteptările cli-
enţilor a produs, înainte de venirea sa, "o 
schimbare pentru care compania nu era 
pregătită", își amintește Easterbrook. Și-a 
început mandatul prin redefinirea vizi-
unii companiei și task-uri clare pe care 
toate compartimentele – de exemplu, 
echipa de vânzări urma să vândă 4000 
de restaurante deţinute de McDonalds, 
francizaţilor. Totodată, noul CEO a pus 
înainte de orice, pe piedestalul importan-
ţei, feedback-ul primit de la clienţi și ne-
cesitatea implementării tehnologiei mo-
bile. "Frumuseţea cuceririi momentului, 
asemenea surferilor pe val, este că acum 
putem, ca organizaţie, să ne uităm spre 
viitor și să inovăm", spunea Easterbrook. 
Reed Hastings, Netflix
Pentru mulţi dintre noi, lumea fără 
Netflix este greu de imaginat, în 2020. 
Compania, fondată în 1997 de actualul 
CEO Reed Hastings și fostul conducător 
al companiei, Marc Randolph, s-a lan-
sat ca serviciu de închiriere de filme pe 
DVD, prin poștă. Odată cu evoluţia teh-
nologiei, compania a introdus serviciile 

de streaming în 2008, astăzi ajungând 
la 60 de milioane de abonaţi, global. Cu 
Hastings la conducere, inovaţia a devenit 
forţa centrală a dezvoltării, coroborată cu 
refocalizarea luării deciziilor curente, la 
nivelul angajaţilor – aceștia sunt 100% 
responsabili de soluţionarea problemelor 
clienţilor. Hastings însuși a transmis-o 
răspicat: "Nu vă fie teamă să schimbaţi 
modelul de operare a businessului!" 
Tim Cook, Apple
Ar fi aproape absurd să vorbim despre 
forţa schimbării fără a-l aduce în scenă 
pe actualul CEO Apple, companie că-
reia Tim Cook i s-a alăturat în 1998 și 
care deţine, prin iPhone, 45% din cota de 
piaţă mondială a smartphone-urilor. Cu 
toate că a promovat inovaţia la cele mai 
înalte cote, abilitatea lui Cook de a men-
ţine focusată atenţia organizaţiei asupra 
obiectivelor, în ciuda zgomotelor din pia-
ţă, este cea care a cimentat succesul ulu-
itor al companiei. "În lume este mai mult 
zgomot decât schimbare. Unul dintre 
rolurile mele este acela de a bloca acest 
zgomot să ajungă la cei care într-adevăr 
muncesc să schimbe lucrurile, să inove-
ze, să îmbunătăţească. Și, ca rezultat al 
acestei focusări ale întregii noastre orga-
nizaţii, toate produsele noastre încap pe 
o masă normală. Perfecţionăm și inovăm 
continuu un număr limitat de produse. 
Aceasta este cheia succesului nostru", se 
destăinuie Tim Cook. 

Seturile de calităţi de mai jos 
sunt, pentru președinţii McDo-
nald's, Netflix și Apple, numitorul 
comun al adaptării la evoluţiile 
neprevăzute ale schimbărilor ma-
jore prin care trecem și vădesc, 
imperativ, adaptabilitatea.
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Ai un vis pe care vrei să-l trans-
formi în realitate? Ar putea să 
pară un salt enorm să treci de la 
ceea ce visezi la transpunerea 

în practică dar, cu mentalitatea potrivită, 
claritate și focusarea pe parcurgerea eta-
pelor, poţi să reușești.
Viaţa și ingredientele sale nu îţi sunt, de 
cele mai multe ori, aliatul potrivit pen-
tru a-ţi îndeplini visele, pentru a aduce 
în realitate ideile tale, pentru a produce 
shift-ul semnificativ care simţi că meri-
tă toată energia ta. Pentru că meandrele 
trăitului sunt nu doar nesfârșite ci și im-
predictibile, și pentru a face trecerea de 
la vise la fapte, ai nevoie de: un plan clar, 
o schimbare de atitudine și o reţea.
Pune planul pe hârtie
Este ceva foarte special, semnificativ și 
puternic să-ţi transpui ideile pe o foaie 
albă, goală, de hârtie – vezi cum tot ce 
era ceva imaginar prinde contur, devine 

tangibil,  este mai aproape de realitate. 
De aceea, este esenţial să detaliezi, în 
scris, să tai, să rescrii, să reconfigurezi, 
să lustruiești ideea de la care ai pornit și 
să o aduci, în termenii tăi, la stadiul de 
plan. La fel cum este foarte important 
să scrii și să rescrii ţelul, scopul, pentru 
care faci toate aceste eforturi – de fapt 
aceasta este esenţa de la care ai plecat și 
care te motivează.
Toţi antreprenorii dinaintea ta au făcut 
exact același lucru – că era o un colţ de 
șerveţel, mâzgălit pixul, sau o suită ela-
borată de pași clari, articulaţi cu buline și 
subpuncte, nu uita că toţi au început așa. 
Nu întâmplător – scrisul de mână, fapt 
demonstrat, nu face decât să te ajute să-ţi 
sistematizezi ideile mai bine, în stilul tău.
Ești propria-ţi galerie
Faptul că vorbești în sinea ta, că ai acel 
dialog interior, în care ideile se cern și se 
stabilizează, este un proces – spun psi-
hologii – fundamental pentru reușita 
planului pe care-l pui în mișcare. Ceea 
ce-ţi spui poate la fel de bine să asigure 
succesul sau să distrugă complet toată 
construcţia pe care o plănuiești – ești 
100% responsabil de gândurile tale, 
prin urmare să nu te mire că lăsându-le 
pe cele negative să domine nu vei reuși 
nimic. Un singur exemplu poate fi gră-
itor și este oglinda realităţii de care de 

cele mai multe ori facem abstracţie: 
unul dintre cei mai importanţi factori 
în succesul sportivilor de performanţă 
este antrenorul care, dacă este un bun 
psiholog, va înţelege să te îndrume către 
pozitivism, să facă din eșecuri lecţii și să 
nu te lase să renunţi. Imaginează-ţi doi 
sportivi, egal pregătiţi și talentaţi. Cine 
va câștiga? În 86% din cazuri, conform 
statisticii, acela care are o atitudine po-
zitivă, care se încurajează să fie mai bun, 
care se bucură de toate eforturile.
Exprimă ceea ce vrei
Un studiu realizat în Statele Unite, care 
viza start-up-urile, a concluzionat că cel 
mai bun randament în reușită îl au ace-
lea al căror iniţiator a discutat cel mai 
mult cu persoane din industria în care 
urma să se lanseze. Surprinzător pentru 
noi toţi, majoritatea celor cărora le-am 
adresa întrebări sunt bucuroși să ne dea 
un sfat sau să ne facă recomandări mi-
nimale, vorbind din propria experienţă. 
Vorbind, proaspeţii antreprenori ajung 
să cunoască persoanele potrivite care 
le pot fi alături în dezvoltarea afacerii 
și, mai ales, să găsească cei mai potri-
viţi colegi, oamenii pe care se vor putea 
baza. Fie și din punct de vedere emoţio-
nal, faptul că alţii te vor încuraja sau îţi-
vor spune, pe șleau, ce cred, te va motiva 
oricum să îţi atingi visul. 

atingeorice scop
Ce este mai important pentru 
reușita unui plan – strategia sau 
tactica punerii ei în practică? 
Evident, amândouă, dublate 
de o atitudine în care claritatea 
pozitivă este elementul cheie.
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Elon Musk definește metoda sa de 
a găsi soluţii la aproape orice ‘a 
powerful, powerful way of thin-
king, but very hard to do’ – adică, 

o modalitate foarte, foarte puternică de a 
raţiona, dar foarete greu de aplicat.
Cum funcţionează 
Într-o prelegere la  TED talk, din 2013, 
antreprenorul-miliardar și-a revelat "so-
sul secret" care-l ajută să realizeze atât de 
multe lucruri: o abordare bazată pe prin-
cipii fundamentale, pe adevăruri dincolo 
de argumente, de la care construiește și 
raţionează totul; o atitudine radical opusă  
raţionamentului prin analogie – ipostază 
în care majoritatea dintre noi tindem să 
funcţionăm. Musk  subliniază că raţiona-
mentul prin analogie – sau variaţiunile 
pe teme pe care alţii le-au gândit și aplicat 
deja – generează o situaţie în care, prac-
tic, inovaţia este scoasă din discuţie, însă 
este situaţia cea mai potrivită "să o scoţi 
la capăt cu task-urile zilnice".

Cadrul deconstrucţiei problemelor
Termenul "principii fundamentale" a fost 
moneda bătută acum mai bine de 2000 de 
ani de filozoful grec Aristotel, care credea 
că pentru a  înţelege o problemă aceasta 
trebuie "desfăcută" în elementele sale 
constituente, de bază. Două milenii mai 
târziu, Jiddu Krishnamurti, unul dintre 
cei mai importanţi gânditori ai epocii mo-
derne, obișnuia să spună că: "dacă avem o 
problemă, înseamnă că aceasta are soluţii 
și, dacă o problemă nu are soluţii, nu mai 
este o problemă".
În 2012, Musk explica felul în care meto-
da sa funcţionează, dând exemplu costul 
bateriilor folosite la mașinile electrice pe 
care le produce compania sa, Tesla:
Pasul 1: Identificarea problemei și ipote-
zele comune care-i sunt asociate
“Unii pot spune că bateriile sunt scumpe 
și că asta este realitatea de fapt. Tradiţio-
nal, costau $600 per kilowatt oră,” expli-
ca Musk. “Motiv pentru care, majoritatea 
au luat de bun acest lucru iar proiecţia 
acelora pentru viitorul bateriilor a rămas 
pesimistă”.
Pasul 2: Desfă problema până la nivelul 
adevărurilor fundamentale care o compun
“Evident, aceasta este cea mai grea parte 
– mai ales pentru că trăim cu "adevăruri" 
servite de-a gata – însă, cheia pentru a 
ajunge la fundamente este să-ţi pui între-
bările corect, provocând ipotezele comu-
ne. Astfel, după ce săpăm tot mai adânc, 
vom ajunge să avem doar chestiunile imu-
abile, principiile fundamentale care stau 
la baza chestiunii”, spunea Elon Musk.

 “Astfel, ajungi să te întrebi: din ce materia-
le primare sunt făcute bateriile? Care este 
valoarea de piaţă, a acestora? Ingredientele 
unei baterii sunt cobalt, nichel, aluminu, 
carbon, polimeri pentru separarea materi-
alelor și o carcasă” explicăMusk.
Este necesar un efort important dar, dacă 
vrei să realizezi ceva inovator, este modul 
necesar în care trebuie să gândim. Conti-
nuându-și raţionamentul, Musk ne oferă 
o nouă realitate, foarte posibilă, aplicând 
metoda sa “am ajuns să determinăm care 
sunt elementele de bază și, dacă facem 
corelaţia cu bursa din Londra, plus restul 
cheltuielilor, ajungem la un preţ de $80 
per kilowatt oră”... o diferenţă astronomi-
că, în business, faţă de preţul iniţial, de 
$600 per kilowatt oră.
Pasul 3: folosește adevărurile fundamen-
tale pentru a determina un nou curs al 
evenimentelor
Totul este ca un joc, în care cuburile sunt 
adevărurile fundamentale. Odată ce le-ai 
deslușit, le poţi folosi pentru a crea o nouă 
și inovativă soluţie, pentru aproape orice.
Ca și în cazul bateiilor, “trebuie doar să te 
gândești la căi inteligente de a surmonta 
o problemă, rămâne doar să găsești calea 
de a asambla materialele de bază, ca să 
obţi cel puţin același rezultat, mult, mult 
mai eficient; prin urmare, încearcă me-
reu să găsești cele mai groase crengi ale 
copacului pe care-l numim <problemă>, 
înainte de a te ocupa de frunze pentru că, 
este evident, frunzele sunt legate de ceva 
mai stabil precum crengile, și nu invers”, 
conchide Musk, printr-o analogie 
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Super-Roller
Generaţia urmatoăre de rollere și textmarkere

Generaţia următoare de rollere și textmarkere, dotate cu tehnologia Super-Flow 
System, asigură un scris continuu, de la început până la sfârșit. Noile vârfuri  
Ultra-Smooth și Hybrid, asigură o experienţa a scrisului inegalabilă. Rollerele 
conţin cerneală Cap-Off (nu se usucă) fiind, totodată, rezistentă la apă, conform 
certificării ISO 14145-2.  www.schneider-romania.ro
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Asemuit cu supereroul Tony Stark 
– Iron Man, Elon Musk este mai 
mult decât o persoană de succes: 
Tesla Motors, SolarCity, SpaceX, 
The Boring Company, Neuralink 
sunt companii-unicorn pe care 
le-a fondat și pe care doar un 
ins cu totul excepţional le poate 
gestiona, simultan
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Olume în care evenimentele dis-
ruptive devin normă, în care 
adaptabilitatea este calitatea 
esenţială și strategiile pe ter-

men lung sunt la fel de probabil să devină 
realitate precum o vacanţă în însoritul 
Irak –  acesta este momentul pe care-l tră-
im cu toţii. Pentru că acum încercăm să 
plănuim care ne vor fi pașii după ce vom 
ieși din ostracizarea voluntară, logica ne 
îndeamnă să ne concentrăm intenţiile 
pe desăvârșirea unei strategii. Numai că 
o strategie – definită în termenii în care 
am funcţionat până mai ieri este caducă; 
nu putem, de exemplu, să estimăm că tra-
iectoria pe care o definim nu va fi deviată 
de la cursul normal de evenimente im-
predictiblile. Prin urmare, fără a renunţa 
la  idea pe care o dospim, e necesar să o 
aliniem cu prezentul și să o concretizăm, 
mai degrabă, într-o hartă strategică me-
nită să ne poarte de la viziunea pe care o 

avem la transpunerea ei în realitate.
Strategia de business era un proces clar, 
metodic, cartezian – din păcate, nu mai 
este cazul, pentru că elementele sale con-
stituente nu mai sunt la fel de predictibile 
ci volatile și discontinue.
În plus, tehnologiile pe care le avem la dis-
poziţie astăzi au reinventat regulile strate-
gice, valabile până ieri – dacă plănuim să 
intrăm pe o nouă piaţă, cu un produs sau 
serviciu, planificarea tradiţională devine 
irelevantă din cauza incertitudinilor. 
Construiește o hartă strategică
Ce este, de fapt, aceasta? Nimic mai mult 
decât o reprezentare vizuală a perspec-
tivei pe care o avem, corelată cu obiecti-
vele prioritare. O astfel de hartă are rolul 
de a determina ce trebuie să se întâmple 
pentru ca viziunea/ideea pe care o avem 
să devină realitate, pe termen scurt, me-
diu și lung. Ideal, nu avem nevoie de mai 
mult de o pagină pentru a defini bornele 
pe care trebuie să le atingem.
În cele ce urmează, am încercat să sinteti-
zăm elementele concrete pe care un road-
map dedicat ideii tale ar trebui să le cupri-
nă, astfel încât drumul pe harta ta să fie 
cât mai puţin sinuos și cât mai eficient cu 
putinţă. Template-ul de mai jos este pur 
orientativ, prin urmare este chiar necesar 

să îl adaptezi propriei viziuni, pe tremen 
scurt, mediu și lung.
VIZIUNEA – cum vei impacta lumea, în 
viitor, aplicând ideea ta?
FOCUS STRATEGIC – cum trebuie ajusta-
tă strategia ta, în timp, pentru a-ţi atinge 
scopul?
SCOPURI STRATEGICE – care sunt obiec-
tivele specifice demersului tău, ce-ţi sus-
ţin viziunea?
TARGET – PIEŢE ȘI CLIENŢI – ce segmet 
de piaţă sau clienţi vizezi să atingi, cu pre-
cădere, după lansarea business-ului?
SOLUŢII – ce incentivări sau oferte speci-
ale ai putea să pui în joc? Cum și când s-ar 
putea aplica acestea?
RISCURI ȘI BARIERE – care sunt impe-
dimentele majore în desfășurarea busi-
ness-ului pe care îl startezi?
METRICI ESENŢIALI – cum definești/mă-
sori succesul afacerii tale?
Unul din elementele foarte importante pen-
tru menţinerea relevanţei hărţii tale strate-
gice, este să o updatezi cu regularitate – vei 
observa, în timp, că de exemplu, metricii pe 
care-i considerai iniţial ideali pentru măsu-
rarea succesului afacerii tale se vor schim-
ba radical, odată cu evoluţia business-ului 
și că, deopotrivă, ţintele pe care vrei să le 
atingi vor fi elevate dinamic. 

Made in Germany

Job
Pune În lumină
Textmarkerul smart pentru rezultate strălucitoare 

Job. Textmarkerul nostru de succes revine cu un nou design, premiat. Este proiec-
tat cu un rezervor generos, astfel încât poate evidenția peste 15.000 de cuvinte. 
Cerneala este foarte strălucitoare și rezistentă la lumină. Vârful teșit permite două 
dimensiun de scriere – 1 și 5 mm –, iar capacul are un clip de prindere.  
www.schneider-romania.ro
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În 2020, utilitatea unui business- 
plan tradiţional, în viaţa reală, 
este la fel de importantă precum 
prezicerile unei ghicitoare 
despre viitorul umanităţii

uită debusinessplan
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Se numește WestCoast Style Lette-
ring și este o formă de artă adusă la 
absolut în special de artiștii latino, 
din California, o "ilustrare" a unei 

idei, cu ajutorul literelor, un mix între Tag, 
caligrafie și pictură.
Adam Zimmermann, aka #Iamrushdog, 
este unul dintre noile staruri, între artiș-
tii-experţi în caligrafie ornamentală urba-
nă. Face parte dintr-un crew de conaţio-
nali, @suprema.caligrafia.crew, din Praga, 
Cehia, care activează însă peste tot în 
lume: din Auckland/Noua Zeelandă în Pa-
ris, Moscova, Los Angeles sau HongKong. 

În plus, dincolo de talentul evident, du-
blat de o muncă asiduă, desfășurată de-a 
lungul a câţiva ani,  în perfecţionarea sti-
lului, #Iamrushdog este și ambasador al 
brandului Molotow. Calitatea excepţiona-
lă a lucrărilor sale – pe care le realizează 
inclusiv pentru companii celebre, hote-
luri sau corporaţii – este uluitoare pen-
tru că artistul nu folosește niciodată mai 
mult de trei culori într-o creaţie, jonglând 
cu favoritele sale: One4All Signal Black, 
Signal White, Metallic Gold, Traffic Red, 
Zinc Yellow) și tonuri aparente produse 
exclusiv cu instrumente Molotow. 



Futura street-art Godfather
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Legendarul graffer newyorkez, Fu-
tura,  un personaj care a influenţat 
enorm – și încă o face – cultura pop 
mondială, s-a aflat mereu în mijlo-

cul evenimentelor, la locul și momentul 
potrivit: în anii '80, a dizolvat imaginea 
ordonată și conformistă a New York-ului, 
dându-i culoare, prin graffiti și street-art, 
a realizat live picturi, în timpul concerte-
lor The Clash, a fost în epicentrul shift-
ului în fashion declanșat în Harajuku/
Tokio, a colaborat cu Virgil Abloh, la lan-
sarea primei colecţii a designerului, pen-
tru Louis Vuitton. În 1989, Futura a lasat 
deoparte spray-urile, iar cariera sa a intrat 
într-o etapă nouă: “Am avut un job cât se 
poate de legal și plictisitor, am lucrat la un 
oficiu poștal, aproape am ajuns poliţist și 
am fost la un pas sa mă fac pompier. Am 

fost și agent de securitate... Nimic crea-
tiv.” Din fericire pentru el, o mare admira-
toare a creaţiilor sale, designerul de modă  
Agnes B, l-a convins să continue. “A venit 
să mă salveze de ceea ce aș fi devenit dacă 
urmam drumul conformismului. Mi-a 
spus că eram uluitor la începutul anilor 
'80 și că nu se poate să renunţ”, își amin-
tește artistul. Într-un univers alternativ, 
Futura ar fi rămas simplu, Leonard Hil-
ton McGurr, un tip de 63, care lucrează la 
un oficiu poștal. Însă, viaţa are parfumul 
ei iar talentul, indiferent câte angoase 

provoacă, este greu de ascuns: Futura are 
acum prima expoziţie personală, în Sin-
gapore, la galeria Gillman Barracks și și-a 
restartat propriul brand fashion, Futura 
Laboratories, după un hiatus de opt ani.
“Am așteptat foarte mult momentul pro-
pice pentru a relansa brand-ul meu de 
modă. Va fi foarte mic – doar câteva cre-
aţii, accesorii, în mare parte – și nu va fi 
disponibil, fizic, decât în Singapore. Pen-
tru mine este enorm de important că mi-
am continuat viaţa în lumea artei. Sper să 
nu vă fi dezamăgit”.www.instagram.com/futura 
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Talentul nu are nicio graniţă. Știm prea 
bine acest lucru însă artistul anonimi-
zat sub numele #rosart.cr, pare să fi stat 
foarte bine ascuns în Costa Rica, natală. 

"Sunt un artist grafic autodidact și, totodată, un 
călător care iubește culturile și locurile! Paginile 
de Instagram și Facebook sunt centrate pe ideea 
de partajare a artei din diferite părţi ale lumii, 
pe ideea că fiecare suflet poate oferi frumosul, 
în propria manieră, conform propriilor reguli și 
idealuri. Eu le urez tuturor artiștilor, de pretu-
tindeni: "Bun  venit!", la fel de călduros precum 
sufletul costaricanilor și îi invit să ni-se alăture", 
spune artistul, expert în utilizarea markerelor 
acrilice One4All precum, a brush-urilor Aqu-
aInk și Blackliner Molotow.
O caracteristică a creaţiilor pe care le produce  
#rosart.cr este că, în ciuda lipsei educaţiei aca-
demice a reușit să atingă performanţe artistice 
remarcabile atât în ceea ce privește calitatea 
execuţiei dar și a modului de transpunere a ide-
ilor sale, care comportă o baleiere tematică ce se 
întinde de la caricatură la suprarealism. 

# evenrosv   www.ros-art.co.cr

a #rosart.cr!nstart

ONE4ALL
ACRYLIC MARKER
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Este cel mai nou trend în Silicon Va-
lley și constă în reducerea drastică 
a nivelului de dopamină – compus 
chimic responsabil pentru starea 

de bine, generat de creier  –  prin abstinen-
ţa de la mâncarea savuroasă, alcool, sex, 
social media și tehnologie. Astfel, adepţii 
acestui tip ultra-ordonat de viaţă cred că  își 
pot reseta creierul pentru a fi mai eficienţi, 
apreciind lucrurile simple. „Extremiștii” 
ajung atât de departe încât evită toate acti-
vităţile sociale și chiar contactul vizual.
Inventat de Dr. Cameron Sepah, psiholog 
din San Francisco, „postul de dopamină” a 
devenit un fenomen internaţional. Nu este 
un challenge, nu implică niciun premiu și 
nu face decât, aparent, să-ţi facă viaţa sear-
bădă. Totuși, la ce folosește?
Dopamina este un neurotransmiţător –un 
mesager chimic produs în creier –care este 
disipat pentru a transmite semnale legate 
de funcţii precum controlul motor, memo-
ria, excitarea și procesarea recompenselor.
De exemplu, prea puţină dopamină poa-
te duce la tulburări precum afecţiunea 
Parkinson, care implică simptome de ri-
giditate musculară, tremor și degradarea 
vorbirii și mersului. Unul dintre trata-
mentele pentru Parkinson este medica-
mentul L-DOPA, care poate traversa ba-
riera sânge-creier și poate fi transformat 
în dopamină, pentru a ajuta la alevierea 
simptomelor afecţiunii.
Dopamina este, de asemenea, importan-
tă în sistemul de recompense formulat de 
creier, activat prin recompense primare, 
cum ar fi alimentele, sexul sau drogurile. 
Important este că sistemul de recompen-

sare al creierului poate „învăţa” în timp 
– semnalele din mediul nostru pe care 
le asociem cu recompense potenţiale pot 
crește activitatea dopaminei chiar și în 
absenţa unei recompense reale. Așa că 
doar a intra într-o coferărie și a ne gândi 
la dulciuri care ne plac atât de mult, poate 
activa dopamina în creier.
Această așteptare și anticipare a recom-
penselor se numește „dorinţa” în limbajul 
neuroștiinţei. Întrucât unul dintre princi-
palele simptome ale depresiei este „anhe-
donia” – lipsa dorinţei, a interesului și a 
plăcerii, în trăirile asociate natural fac-
torilor care le-ar provoca – reglarea dis-
funcţională a nivelului dopaminei a fost, 
de asemenea, legată de această tulburare.
Unele tratamente pentru depresie, sunt 
concepute pentru a crește nivelul de do-
pamină în creier. Deci, având în vedere 
rolul important al acestei substanţe în 
funcţiile vitale din creierul uman, de 
ce am vrea să ne debarasăm de ea? Răs-
punsul, deși simplu, poartă o mulţime de 
ramificaţii colaterale – postul de dopami-
nă se bazează pe faptul că aceast compus 
este implicat în dobândirea dependenţe-
lor, care se constituie, în enorma lor ma-
joritate, în elemente care distrag, care ne 
fac să ne pierdem concentrarea și focusul 
asupra a ceea ce este de fapt important.
După cum am descris mai sus, dopamina 
stă la baza dorinţelor. De exemplu, un to-
xicoman ar putea spune că nu mai doreș-
te să ia droguri. Dar, în momentul în care 
este expus posibilităţii de a consuma dro-
gul care-i provoacă plăcere, cel care este 
deja dependent de respectiva substanţă 
(de la nicotină și alcool, la cocaină și me-

tamfetamină) este depășit și nu găsește 
puterea de a-și suprima nevoia de a retrăi 
plăcerea generată de drog.
Cei care ţin post de dopamină cred că pot 
reduce dorinţele, pofta și comportamente 
nesănătoase asociate plăcerii, prin redu-
cerea nivelului acestei substanţe.
Funcţionează, însă, această strategie, 
acest procedeu prin care am evita aflu-
xul de dopamină, în creier? Specialiștii 
neurologi, au păreri împărţite, însă cei 
care au recurs deja la „exorcizarea” din 
creier a substanţei asocată plăcerii spun 
că, expunerea minimală la ceea ce le fă-
cea plăcere, i-a făcut să trăiască prezentul 
cu mult mai multă claritate, să se afilieze 
unei vieţi simple, în care recompensele 
nu mai constituie un scop sau miză, iar 
„resetarea” creierului, dezobișnuirea de 
gratificaţii a fost, practic, similară unei 
eliberări spirituale. Majoritatea celor 
care au recurs la ceea ce ei numesc „pu-
rificare” sunt, în majoritate intelectuali 
care lucrează în medii ultra-tehnologi-
zate și care au nevoie de susţinerea unui 
nivel al performanţei personale extrem 
de ridicat.
Iată și exerciţii simple, recomandate celor 
care vor să scape de avatarurile gestionării 
dorinţelor: dacă, de exemplu, seara obișnu-
iești să te uiţi des la smartphone, închide-l 
de tot atunci când ajungi acasă – astfel nu 
vei mai auzi notificările, care, pentru cre-
ier, sunt un fel de recompensă. Sau, dacă 
abia aștepţi să ieși cu prietenii, la un bar 
sau club, alege în schimb un atelier de cre-
aţie artistică – modificându-ţi tiparele aso-
ciate viitoarelor recompense, este foarte 
posibil să te poţi elibera de ele.  

osar
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abstinenţăla dopamină Hârtie color
la superlativ!
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Hipnoza. Cuvântul îmi dă fiori 
reci pe șira spinării. Mă gân-
desc la un pendul sau o flacără 
de lumânare, și la oameni care 

își ridică braţele, ca niște păpuși, într-o 
stare de transă. Hipnoza este cunoscută 
încă din antichitate, provocând uimire 
și groază, la târguri. Pe-atunci, însem-
na pierderea controlului, manipulare, o 
poartă spre inconștient
Chiar dacă știu că hipnoza s-a eliberat din 
trecutul său mistic-ezoteric și este acum 
recunoscută, de știinţă, ca o metodă seri-
oasă de tratare a suferinţelor fizice și psi-
hologice, clișeele rezonează cu mine. Pen-
tru că, o lungă perioadă de timp, hipnoza 
a fost asociată cu spectacole de scenă, în 
care oamenii fac tot ce li se spune, con-
trolaţi fiind, de la distanţă. Hipnoterapia 
modernă pare a fi departe de o astfel de 
reprezentaţie scenică.
Hipnoza nu este hocus pocus
Posibilităţile acestui tratament sunt mul-
tiple: de la renunţarea la fumat, la trata-
rea anxietăţii și depresiei - creierul poate 
fi rescris, cam la fel ca un hard disk. Cu 
condiţia ca persoana în cauză într-adevăr 
să vrea... Faptul că hipnoza nu este hocus 
pocus este acum dovedit știinţific. Pentru 
că schimbările din creier, în transă, sunt 
măsurabile, după cum arată electroen-
cefalograma (EEG), adică înregistrarea 
activităţii electrice cerebrale. Mai mult, 
medicii au încredere în metodă. Stoma-
tologii apelează la hipnoză, pacienţii fiind 
distrași, în transă, de la durere. 
Fac lucruri împotriva voinţei mele?
Cu siguranţă, nu. Aceasta este cea mai 
mare neînţelegere care predomină, în 
general. Eroarea este, desigur, încurajată 
de ignoranţă, în filme, cărţi sau în spec-
tacole, în care se pare că oamenii fac lu-
cruri pe care nu le-ar face, de fapt, în mod 
conștient. Și nici nu ai dezvălui secrete pe 
care nu le-ai spune, în circumstanţe nor-
male. Creierul nu se oprește din lucru, în 
hipnoză, și ai întotdeauna posibilitatea 

de a alege. În realitate, în hipnoză, pot fi 
descoperite adevăruri despre sine, care 
au fost mult timp ascunse în subconști-
ent; și pot fi lucruri neplăcute, e adevărat, 
care vin la suprafaţă. În terapie, tocmai 
această intenţie poate rezolva, în cele din 
urmă, multe dintre probleme.
Și dacă nu vreau să fiu hipnotizat?
Nicio problemă, pentru că hipnoza nu 
funcţionează împotriva voinţei tale. Nici 
măcar cel mai bun hipnotizator nu poate 
face nimic, atunci când apare atitudinea 
defensivă sau chiar negativă. Nimeni nu 
poate fi hipnotizat împotriva voinţei sale. 
Trebuie să existe o relaţie între hipnoti-
zator și cel hipnotizat. Cu alte cuvinte, 
trebuie să vrei să renunţi la fumat, în 
caz contrar, hipnoza nu funcţionează. De 
exemplu, dacă soţia / soţul te trimite la 
terapie să scapi de dependenţa de nicoti-
nă, hipnoza nu dă rezultate. Hipnoza e o 
chestiune de încredere. O relaţie stabilită 
pe cooperare. Cu cât ai mai multă încre-
dere în sursă, cu atât va fi mai eficient. 
Sugestia este procesată de inconștient și 
depozitată în subconștientul tău. Pe de 
altă parte, e bine să știi că oricine poate 
fi hipnotizat, într-o anumită măsură. Cu 
toate acestea, aproximativ 30% din popu-
laţie are talentul înnăscut de a intra foar-
te repede și adânc în transă. Și, cu cât o 
persoană este mai inteligentă, cu atât este 
mai imaginativă și cu atât mai mare este 
capacitatea de a se concentra, așadar, cu 
atât este mai ușor să fie hipnotizată.
Când și cum funcţionează
În hipnoză, există o deschidere faţă de 
sugestiile exprimate de hipnotizator. 
În această stare de permeabilitate mai 
mare, modelele comportamentale pot fi 
întrerupte (de exemplu, fumatul), pot fi 
dizolvate blocaje emoţionale (de exem-
plu, depresia) și poate fi iniţiată vindeca-
rea bolilor fizice (de exemplu, migrena). 
În timpul terapiei, ţi se induce o stare de 
transă, în care ești calm și profund rela-
xat, dar, în același timp, foarte concentrat 
mental. Această stare apare, de aseme-

nea, și în viaţa de zi cu zi: de exemplu, 
atunci când te cufunzi într-o carte bună 
și uiţi de tot, în jurul tău. Astfel de situaţii 
sunt similare cu transa hipnotică. Totul 
în jur este ascuns și te concentrezi doar 
pe un anumit aspect - cel pe care apoi lu-
crezi, împreună cu hipnotizatorul. El poa-
te influenţa acum inconștientul și planta 
gânduri noi, pozitive. 
Aplicaţii posibile
Există multe afecţiuni care pot fi tratate 
prin hipnoză. Iată doar câteva:
Pierdere în greutate. Scopul este de a 
schimba obiceiurile. Anumite mesaje 
sunt ancorate în inconștientul clientului: 
de exemplu, să mănânce sănătos. Sau, că 
sportul este benefic. 
Renunţarea la fumat. E greu să scapi de 
fumat. Acesta este motivul pentru care 
hipnoza este un mare ajutor. De exemplu, 
îţi poate fi sugerat că ești complet indife-
rent la ţigări sau că iubești aerul curat. 
Ca urmare, o reprogramare are loc, astfel 
încât persoana în cauză se vede ca un ne-
fumator - și apoi, chiar devine.
Tulburări de somn. Hipnoza este, de ase-
menea, foarte potrivită pentru tratamen-
tul tulburărilor de somn. Elementele hi-
pnoterapeutice sunt destinate să faciliteze 
somnul și să permită o atitudine pozitivă. 
În majoritatea cazurilor, tratamentul, 
după faza de diagnosticare, include elimi-
narea tendinţei de a-ţi face griji nocturne. 
Combaterea depresiei. Depresia este, de 
obicei, adânc înrădăcinată în inconști-
ent – este clar că hipnoza este o opţiune 
aici. Cauzele problemelor sunt aduse la lu-
mină, apoi sunt rezolvate. Desigur, acest 
lucru nu se poate face peste noapte. Dar 
hipnoterapia are adesea un efect mai ra-
pid decât alte forme de terapie.
Anxietate. Tulburările de anxietate sunt 
un alt domeniu în care hipnoza a obţinut 
rezultate excelente. Nivelurile mai pro-
funde de conștiinţă pot fi atinse pentru 
a găsi cauza temerilor. Sentimentele și 
conflictele asociate cu aceasta sunt apoi 
procesate - și frica dispare. 

MADE IN JAPAN

Stiloul de unică folosinţă Zebra Fuente garantează
1,5 kilometri de un scris impecabil, graţie peniţei din inox

și a cernelei de cea mai înaltă calitate.
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Încă din momentul în care omul a re-
alizat că are conștiinţă de sine, cel 
mai probabil, primele întrebări au 
fost: cine sunt?, de unde vin?, cum am 

ajuns aici?, încotro mă îndrept?  În vreme 
ce religiile au răspunsuri antitetice și nu 
pot cădea de acord asupra unor explicaţii 
rezonabile, o temă recurentă capătă o tot 
mai importantă anvergură – Universul nu 
este nicidecum terenul de joacă al unui co-
der și nici rodul unor lungi serii de întâm-
plări, posibilităţi și șanse ci, mai degrabă, 
un vast ocean care abundă de inteligenţă 
profundă, în care totul este interconectat.
Adevărul este că, noi, rasa umană, nu 
avem deloc habar cum ne-am trezit că 
existăm, cum am ajuns aici sau ce era 
înainte de a ne pune noi problema că ar 
fi fost ceva. Ar putea asta să fie o conspi-
raţie? Conform definiţiei, conspiraţia re-
prezintă un adevăr care ne este ascuns – 
poate fi un secret, la fel de bine cum poate 
fi un răspuns.
Omul modern, o știm cu precizie, exis-
tă de aproape 200.000 de ani, iar formele 
de viaţă primare au apărut, pe minunata 
noastră planetă, acum mai bine de 3.5 mi-
liarde de ani. Rezultă o diferenţă de aproxi-
mativ 3,499,800,000 ani pre-umani, timp 
în care s-ar fi putut petrece, practic, orice: 
de la ridicarea și căderea a nenumărate 
civilizaţii asemenea nouă, până la absolut 
nimic, în afară de o evoluţie lentă, plicti-

sitoare, presărată cu un uriaș șir de încer-
cări ale naturii până să desăvârșească în 
forma de astăzi. Orice variantă am alege, 
este la fel de posibilă: urmele unei civiliza-
ţii ca a noastră s-ar fi șters complet până 
acum, pentru că natura și-ar fi făcut trea-
ba perfect – mișcări tectonice, degradarea 
presupuselor elemente tehnologice în timp 
etc. De exemplu, cea mai veche bucată de 
pământ se găsește în deșertul Negev, Israel 
și are puţin peste un milion de ani de când 
forţele telurice nu au modificat-o.
În 2018, Gavin Schmidt – climatolog la 
NASA Goddard Institute – și Adam Frank 
– astrofizician la University of Rochester 
– au emis ipoteza civilizaţiilor pre-uma-
ne. Schmidt studia planete îndepărtate 
din Cosmos căutând referinţe care să se 
constituie în argumente că cineva, aco-
lo, “a aprins lumina” – creșteri bruște ale 
temperaturii planetelor, care ar putea fi 
generate de momentul trecerii la o socie-
tate industrializată, al unei ipotetice civi-
lizaţii extraterestre. Din fericire pentru 
desfășurarea ulterioară a carierelor celor 
doi, rezultatele au fost neconcludente, 
interpretabile. Motiv pentru care cei doi 
cercetători au avut un moment de tip “ce-
ar fi dacă”, îndreptându-și atenţia dinspre 
tăriile cerului, spre Pământ. “De ce să 
cauţi viaţa extraterestră când vechimea 
Pământului și a vieţii ţi-ar putea oferi re-
velaţii incredibile”, se întreba Frank. Și, 
într-adevăr, căutând în datele știinţifice 

la care aveau acces, au constatat un salt 
misterios, în temperatura suprafeţei Pă-
mântului, petrecut acum 55 de milioane 
de ani, de la 9 la 14 grade Farenheit.
Perioada, denumită Maximum Termal 
Paleocen–Eocen, a lăsat asupra Terrei o 
amprentă similară cu cea pe care ar lă-
sa-o civilizaţia noastră industrializată, 
arheologilor din viitor. Desigur, impactul 
unui meteorit mărișor ar fi putut lesne 
cauza acest Maximum Termal, la fel cum 
erupţii vulcanice masive ar fi putut avea 
un efect aproape similar. 
Când Schmidt și Frank au început să sape 
mai adânc după o explicaţie plauzibilă, 
aceasta a venit nu de la știinţă ci de la SF 
– mai precis de la un episod al popularu-
lui serial TV, Dr. Who, în care un călător 
în timp vizitează, în trecut, o foarte veche 
civilizaţie ce a atinsese un nivel tehnolo-
gic incredibil, cu 450 de milioane de ani 
înaintea omului. În povestea de pe micul 
ecran, vechii locuitori ai planetei noas-
tre erau o civilizaţie de oameni-șopârlă, 
numită Silurieni. De aici le-a venit celor 
doi oameni de știinţă ideea să-și boteze 
cercetarea ideii civilizaţiilor pre-umane, 
Ipoteza Silurian.
N-a fost singurii pentru că, uitându-se în 
istorie, au constat că multe texte antice, 
din zone complet diferite ale Pământu-
lui, provenite de la popoare fără nicio le-
gătură culturală, economică sau socială 
vorbeau despre un trecut dinaintea Gene-

zei și Grădinii Raiului, populat de fiinţe 
diferite de noi.  Despre aceste entităţi nu 
se face vorbire nicăieri în Biblie pentru 
că, nu pare să fie deloc ceva ce ne-ar pu-
tea privi vreodată. Chiar dacă evidenţele 
abundă. Coroborând surse diferite – de la 
texte din vechiul Sumer, la surse din Gre-
cia antică sau zona Asiei, au concluzionat 
că este foarte posibil ca, la un moment dat 
în istoria planetei noastre, noi și cealaltă 
presupusă civilizaţie să ne fi intersectat 
existenţele, pentru o perioadă. Tehno-
logia și armele de care acea veche rasă 
dispunea, ne-ar fi făcut să-i venerăm ca 
pe zei – fiinţele supranaturale descrise în 
legendele din India și Grecia sau regii-șo-
pârlă desenaţi de oamenii preistorici, în 
peșterile din Mesopotamia (acestea sunt, 
de altfel, primele atestări în care oame-
nii se închină unor entităţi reptiliene). 
Găsim referiri despre această rasă stră-
veche și în Torah – cel mai vechi și sacru 
text iudaic – unde sunt numiţi Nephilim, 
așa-numiţii veghetori: “Nephilimii au 
fost pe Pământ în acele zile și după aces-
tea, când fiii Domnului au venit la fiicele 
oamenilor și au avut copii cu ele”, con-
form vechiului text, “ei erau eroii din ve-
chime”. Cele de mai sus sunt fraze pe care 
niciun preot, prelat, învăţat sau rabin nu 
le poate explica. 
Sunt cercetători care merg mai departe 
de legende și încearcă să găsească eviden-
ţele fizice ale unei civilizaţii ultratehnolo-
gizate, în istoria străveche a Pământului, 
de care nu ne-a spus nimeni, până acum. 
Una dintre cele mai clare amprente pe 
care ar putea să o lase posterităţii o civi-
lizaţie ajunsă la un nivel tehnologic avan-
sat, este folosirea puterii atomice. Noi 
am utilizat-o, distructiv, la Hiroșima și 
Nagasaki. Se pare că nu am fost singurii, 
pentru că arheologii au descoperit în Ra-
jasthan, India, o zonă deșertificată, care 
poartă toate markerele pe care le lasă o 
explozie atomică. Ca o confirmare, ca-
tastrofa antică este descrisă în amănunt 
în Mahabharata, textul Sanskrit a cărui 
vechime este estimată la peste 6 milenii: 
“un singur proiectil, care conţne toată 
puterea Universului… O coloană incan-
descentă de fum și flăcări, strălucitoare 
precum 10000 de sori, s-a ridicat în toată 
splendoarea... Era o armă neștiută până 
atunci, ca un fulger de oţel, gigantic me-
sager al morţii, care a redus la scrum o 
întreagă rasă”, este traducerea exactă a 
textului sacru hindus.
Chiar dacă descrierea din Mahabharata  
a evenimentului este absolut sfâșâie-
toare, nu face decât să ne demonstre-
ze, cât de puţine știm despre noi. Ideea 
unei civilizaţii industriale pre-umane, 
pe Terra, înseamnă de fapt, că nu știm 
mai nimic despre trecutul nostru, des-
pre cine suntem, despre istoria Pămân-
tului, locul pe care-l numim “acasă”. 
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