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On thecover 

Cea de-a patra ediție a Revo-
lution Festival – eveniment 
organizat de creatorii ce-
lebrului Exit, din Novi Sad, 

la Muzeul Satului Bănățean din Ti-
mișoara – a debutat cu recitalul ce-
lor de la Mere, pe scena principală. 
Trupa timișoreană a etalat un  „punk 
burghez“, aliniat cu tonul general 
al festivalului – deschis, liber, divers, 
nonconformist. Desigur, și restul ar-
tiștilor invitați ( între care Gogol Bor-
dello, Deliric, Silent Strike, Dordeduh, 
Satelittes, V.A.G., Persona, Wilkinson 
DJ set, Zardonik, Graham Candy, 
Dub FX, The Quemists DJ set, Filatov 
and Karas sau Raresh) s-au încadrat 
în aceleași note.
Molotow Romania a rămas fidel nu 
doar mindset-ului și stării care-i ca-
racterizează întreaga prezență în 
lumea artistică, din ultima perioadă, 
ci, mai mult, și-a elevat substanța 
aderând perfect – ca toate produ-
sele destinate fine-art-ului, produse 
de brand-ul iconic din Germania – la 
noi puneri în scenă, la conexiuni mul-
tiple, atât cu lumea muzicii, cât și cu 
cea în care hobby-urile și creativita-
tea decorațiunilor se îngemănează 
perfect. Rezultatul? O nouă viață 
și un nou look, hyper-cool, oferit cu 
ajutorul can-urilor acrilice One4All 
oferite unui trabant. 
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ONE4ALL
ACRYLIC SPRAY

   on tour
#Antistatik

Lansare

Stéphane Helbert, mult mai bine 
cunoscut în lumea artistilor urban 
fine art din lumea largă drept 
#Antistatik, ne-a fost alături, în 

perioada 24-25 Aprilie, când am lansat 
oficial brand-ul Molotow și website-ul 
oficial www.molotow-romania.ro. Wor-
kshop-urile pe care le-am organizat în 
București, la Universitatea de Arte, și 
în Satu Mare, la librăria Compas, l-au 
avut drept ambasador Molotow, atât 
pentru partea tehnică dar și pentru 
latura artistică. În fața unui auditoriu 
format din studenți și entuziaști ai cu-
rentului Urban Fine Art, domnul decan 
al UNArte, Cosmin Paulescu, a transmis 
încurajări și aprecieri tuturor celor care 
se regăsesc în acest stil artistic. 
Întrucât am ales să organizăm demon-
strația în chiar curtea interioară a pre-
stigioasei instituții, #Antistatik a ales 
ca, simultan cu realizarea creației sale, 
să poată participa activ și artiști din 
public, studenți ai UNArte.
Tema, recurentă în creațiile din ultima 
vreme produse de Stéphane – astro-
nautul, prins în încleștarea de a depăși 
continuumul spațiu-timp – a fost rea-
lizată folosind spray-urile acrilice din 
gama One4All, definite de o calitate 
impecabilă ale pigmentului și bazei, 
dar și de inovația devenită caracteris-
tică materialelor și instrumentelor pro-
duse de Molotow. În tandem cu artistul 

francez, mai mulți studenți au încercat, 
pentru prima oară, instrumentele de-
dicate artei, produse de Molotow, ur-
mând sfaturile și corecțiile tehnice ve-
nite de la #Antistatik. Rezultatul a fost 
surprinzător, nu doar pentru public, ci 
și pentru cei care au folosit materialele 
puse la dispoziție de Molotow România 
– pe de o parte, publicul a apreciat me-
sajele artistice, tehnica și rapiditatea cu 
care au reușit să se identifice studenții 
UNArte cu noile instrumente, pe de 
altă parte, chiar cei care și-au încercat 
mâna, obișnuită cu pensule, spatule 
sau cuțite pentru vopsea au rămas sur-
prinși de versatilitatea și noile valențe 
pe care le-au descoperit folosind A̋rt 
tools, upgraded ,̋ calitatea excepționa-
lă a vopselurilor One4All, rapiditatea 
cu care acrilul se impregnează și se 
stabilizează pe pânză, planșă sau alte 
materiale precum lemnul, metalul și sti-
cla. Un eveniment de succes, încheiat 
la București cu un cocktail oferit de Mo-
lotow Romania tuturor participanților.
Un scenariu aproape identic s-a desfă-
șurat la Satu Mare unde, după primirea 
caldă, curioasă și exuberantă a elevilor 
și profesorilor de specialitate de la liceu-
lui de artă Aurel Popp, #Antistatik a fă-
cut o dublă demonstrație de urban fine 
art, atât pe clasicul șevalet cât și pe scă-
rile de acces ale librăriei Compas, unde 
a produs o lucrare murală deosebită. 

#Antistatik, a realizat, 
pe scările de acces ale 
clădirii cu trei etaje a 
librăriei Compas, o lucrare 
de aproape 4 metri, care 
urmează conturul pereților.
Foto mic: lansarea Molotow, 
în curtea UNArte
Foto jos: la liceul Aurel 
Popp, Stephane le-a de-
monstrat elevilor ce pot 
face instrumentele Mo-
lotow pentru a le pune în 
valoare talentul.

a
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Are 57 de kilometri, un diametru de 10 metri și este să-
pat la o adâncime de 1995 metri, sub milioane de tone 
de rocă. Vorbim despre tunelul Gotthard, finalizat la 1 
iunie, acest an, construcție ce se situează, de departe, 
pe primul loc în Europa ca marime și complexitate. De 
la primele schițe ale inginerilor elvețieni, în 1947, până 
la începerea lucrărilor, acum 11 ani, au trecut decenii, 
însă ideea de a avea o cale de acces prin baza Alpilor 
a prins contur odată cu avansul tehnologic. Super-sta-
rurile se numesc „Sissi“ și „Heidi“, mașinăriile special 
create de firma Herrenknecht pentru a „înghiți“ 40 de 
metri de rocă, pe zi. În ciuda numelor, au 400 metri 
lungime și cântăresc câte 3300 tone.

Orașele Marocului sunt un caleidoscop de culori: dacă Tanger este prețuit pen-
tru arhitectura dominată de alb, iar Marrakech este supranumit „Orașul roșu“, în 
Meknès găsim pretutindeni mozaicuri incredibile, din teracotă, numite zellige. În 
Fez, pe toate străduțele putem vedea pungi cu pulbere de pigmenți – nuanțe de 
verde, portocaliu și purpuriu. Totuși, puține locuri din regatul nord-african se pot 
compara cu „Perla albastră“, Chefchaouen.
Așezarea, localizată în nordul munților Rif, are o lungă istorie și o adevărată tra-
diție în a-i adăposti pe proscriși și fugari – în timpul Inchiziției, musulmani și evrei 
sefarzi refugiindu-se aici. În anii 30, Chefchaouen a devenit căminul refugiaților 
evrei din Germania; drept recunoștință pentru șansă la viață, aceștia au vopsit 
orașul în nuanțe de albastru – de la turcoaz la bleu – o practică păstrată până 
astăzi, ce rememorează vopseaua albastră, purtată de vechii regi iudei.

CEL MAI LUNG
TUNEL PRIN MUNTE

ADORATORII ALBASTRULUI
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DE FURNICI, 
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Pentru a oferi o nouă tinerețe celui mai vizitat mo-
nument din Roma, autoritățile italiene au decis alo-
carea a 25 de milioane de euro pentru lucrări de 
restaurare, din care 18 milioane pentru refacerea 
amfiteatrului roman și a celebrei arene a gladiato-
rilor. Colosseumul, care primește anual 6,5 milioane 
de vizitatori, nu va fi închis în totalitate, iar lucrări-
le, ce vor începe în câteva săptămâni, nu au o dată 
de finalizare certă. După terminarea restaurării, cea 
mai importantă de până acum, arena luptătorilor va 
deveni spațiu destinat evenimentelor culturale.

Noua sală de concerte din Hamburg – un proiect ambițios cu 
tente obsesiv-compulsive – a fost inaugurat cu o întârziere 
de șapte ani.  Cu acoperișul său ondulat, ce se ridică până la 
110 metri înălțime, Filarmonica hamburgheză a costat nu mai 
puțin de 750 milioane de euro, de 10 ori mai mult decât se 
estimase inițial. Structura a fost o adevărată încercare, con-
strucția fiind o premieră tehnică în câteva domenii: nimeni nu 
mai construise geamuri triplustratificate, deformate, cu câte-
va layere de protecție solară. De asemenea, în interiorul clădi-
rii, sala de concerte de 2150 locuri este “tapisată” în alb, cu un 
amestec realizat din gips natural și hârtie reciclată.

ÎN LUPTĂ CU TIMPUL

ESTE NUMĂ-
RUL OAMENI-
LOR CARE AU 

PĂȘIT, PÂNĂ ACUM 
PE LUNĂ

12

FILARMONICA
DIN HAMBURG

SUS, ȘI MAI SUS, CEL MAI SUS

ÎN TIMPUL ULTIMEI ERE GLACIARE,
STRATUL DE GHEAŢĂ ATINGEA
CHIAR ȘI 5 KILOMETRI GROSIME
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Competiția capitalurilor, a ego-urilor și tehnologia au permis arhitecților să viseze la culmi de neimaginat până acum câți-
va ani. O privire de ansamblu actuală, cu referințe istorice
1. KINGDOM TOWER, din Arabia Saudită, va fi finalizat anul viitor. Gigantul va depăși, cu câțiva centimetri, kilometrul 
planificat, astfel că, la cei 1004,6 de metri înălțime, va deveni cea mai înaltă cladire din lume.
2. BURJ KHALIFA a reprezentat un enorm pariu nu doar pentru invenstitori dar și pentru arhitecți și constructori. Fina-
lizată în 2010, capodopera de inginerie din Dubai este deținătoarea recordului
pentru cea mai înaltă clădire, cu 828 de metri.
3. PING AN FINANCE CENTER din Shanghai este încă în construcție, dar la cei 660 de metri este deja
cea mai înaltă clădire din China.
4. KVLY-Mast Un turn de transmisie-catarg, ce pare să înțepe văzduhul. Are 629 de metri
și se află în Dakota de Nord.
5. Taipei 101 are cel mai sofisticat sistem de compensare anti-cutremure; o bilă de oțel,
grea de 660 de tone, este „paznicul“ citadelei de 508 de metri din Taiwan.
6. Turnurile Petronas din capitala Malaeziei sunt conectate printr-o pasarelă
și depășesc, fiecare, 452 de metri.
7. Empire State Building, un gigant 443 de metri, a fost construit în New York, astăzi 
fiind considerat monument național în Statele Unite.
8. Turnul Willis din Chicago măsoară cu doar 1m mai puțin decât Empire State.
9. Turnul Eiffel a fost, timp de 41 de ani, cea mai înaltă clădire din lume, cu 
320 de metri. Astăzi a rămas doar simbolul Parisului și al modernismului.
10. Chrysler Building face parte, din 1930, din panorama
New York-ului. Are 319 de metri. 
11. Catedrala din Köln măsoară 158 de metri
și este cel mai înalt edificiu religios, din lume.
12. Piramida lui Keops a fost secole la rând cea mai înaltă construcție.
Dar ce înseamnă 137 de metri, în comparație cu 1000 metri?
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NE SUNT NECESARE, 
DIN ZIUA ÎN CARE NE 
NAȘTEM, SĂ DEZVOL-
TĂM CONȘTIINŢA DE 
SINE ȘI EMPATIA

700 zile

SĂPUNUL REINVENTAT
Cercetătorii de la Universita-
tea din Minnesota au creat o 
nouă moleculă de săpun care 
promite să fie mult mai ecolo-
gică decât actualele produse.
Realizată din resurse regene-
rabile precum soia, nucă de 
cocos și porumb, noua mole-
culă are aceleași caracteristici 
precum săpunurile din comerț, 
cu amendametul că acestea 
din urmă sunt realizate din 
combustibili fosili și, de regulă, 
sunt amestecate cu alte chi-
micale periculoase pentru a 
obține șampoane, detergenți 
sau săpun lichid. Spre com-
parație, noua moleculă func-
ționează mai bine în condiții 
de frig sau cu ape cu duritate 
mare, decât varianta actuală 
de săpun, ceea ce o face mai 
versatilă și mai economică.

News
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Super-Roller
Noua generație de rollere

Sistemul inovator Super-Flow al noii generații de rollere asigură un scris continuu 
de la început până la sfârșit. Vârful foarte neted – ”Ultra-Smooth” – sau Hybrid 
determină o alunecare extrem de lină pe hârtie pentru o nouă experiență a 
scrierii.  www.schneiderpen.com14  aperta_iunie/2018

După ani de cercetări, com-
pania finlandeză NaturVention a 
creat Naava – un dispozitiv de fil-
trare naturală a aerului. Inovația 
constă în faptul că aerul viciat, din 
locuiță sau birou, este filtrat de ră-
dăcinile plantelor, soiuri alese spe-
cial în acest scop. Niko Jarvinen, 
CEO-ul companiei ne-a declarat: 
„Omul modern petrece peste 90% 
din timp în spații închise, respi-
rând aproximativ 10,000 de li-
tri de aer, pe zi. Toate tehnologii-
le actuale de purificare a aerului 
implică filtre, de diferite calități 
și performanțe, care însă nu pot 
filtra elementele poluante sau 
alergenice, în totlitate. Noi am 
recurs la experiența și performan-
țele naturii, pentru că am con-
statat că rădăcinile plantelor pe 
care le folosim au o eficiență de 
peste 100 de ori mai mare decât 
metodele tradiționale“. Naava 
produce, practic, aer natural, în 
interioarele spațiilor în care tră-
im și este controlat de un sistem 
de operare propriu care monito-
rizează funcționarea optimă a 
tuturor elementelor constructive, 
inclusiv a nivelului apei necesare 
plantelor

PERETELE VERDE,
INTELIGENT

PASTELE
NU ÎNGRAȘĂ!

GATA CU
MINCIUNILE

În ciuda aplombului cu care le inter-
zic dieteticienii, pastele nu îngrașă, 
dimpotrivă, pot contribui la redu-
cerea obezității. Oamenii de știință 
italieni au desfășurat două studii 
examinând dieta a peste 23000 de 
adulți, constatând că pastele, consu-
mate în asociere cu o dietă tipic  me-
diteraneană, reduc indicele de masă 
corporală și raportul talie-șolduri.

Mincinoși de toate rangurile – zilele 
voastre bune par să apună curând: 
o aplicație ce va fi lansată de un fost 
profiler de top, va folosi camera tele-
fonului pentru a identifica schimbări 
insesizabile altfel în fluxul sangvin 
facial. Emoțiile crează modele speci-
fice, asupra cărora nu avem în mod 
conștient niciun control, dar softwa-
re-ul le va identifica, prompt.

DE BUCĂŢI DE 
VATĂ PE BĂŢ 
S-AU VÂNDUT 
LA LANSARE, 
ÎN ANUL 1904, 
LA EXPOZIŢIA 
MONDIALĂ OR-
GANIZATĂ
LA ST. LOUIS

68.000
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GEORGE WASHING-
TON A CONSTRUIT 
CEA MAI MARE
DISTILERIE DE WHIS-
KY DIN STATELE 
UNITE. LA VREMEA 
SA, ERA CAPABILĂ 
SĂ PRODUCĂ PESTE 
40,000 LITRI PE AN

Rochia purtată de modelul 
din imagine strălucește în 
întuneric. Secretul? – este 
înțesată cu miliarde de 
bacterii, precum peștii bio-
luminiscenți din adâncuri-
le oceanelor. Colaborarea 
între designerul Victoria 
Geaney și Universitatea din 
Cambridge a condus la reali-
zarea materialului care, așa 
cum poetic îl descrie crea-
toarea de modă, „este viu, 
trăiește, se dezvoltă și, apoi, 
moare”. Ca majoritatea ino-
vațiilor, și aceasta a apărut 
dintr-o întâmplare, inițial do-
rindu-se obținerea de mate-
riale bioluminiscente pentru 
crearea de bijuterii. Cerce-
tătorii au dezvoltat o sursă 
de hrană pentru bacterii, 
bazată pe o soluție salină, 
și, din greșeală, au scăpat în 
ea o cârpă din bumbac. Ul-
terior au constat că aceasta 
s-a „imprimat” cu bacteria 
Photobacterium kishitanii 
201212X, care supraviețuia 
72 de ore de la aplicare.

MILIARDE DE 
ANI ESTE
VÂRSTA CELEI 

MAI VECHI GALAXII
DESCOPERITE PÂNĂ 
ÎN PREZENT

ESTE MASA DE HIDROGEN
CONSUMATĂ DE SOARE
ÎN FIECARE SECUNDĂ

13

600 MILIOANE TONE
Dacă despre frigiderele Smeg se poate afirma că au ajuns 
reperul absolut în design-ul bucătăriilor ce adoptă un stil 
retro, iată că fuziunea dintre imaginație și clasic poate că-
păta valențe noi, când intră în scenă artiști de talia Dolce & 
Gabbana. Pe banala structură a unui electrocasnic, cei doi 
italieni au imaginat teme inspirate din gravurile medievale, 
pline de culoare și detalii, la fel ca și creațiile lor din dome-
niul modei. Colecția Smeg, special edition FAB28, este pic-
tată manual, toate cele 100 de aparate fiind unicat. www.
smeg.com

Prototipul celui mai inteligent pat de pe planetă, propus 
de compania Sleep Number, este o capodoperă, așa cum 
atestă cei care l-au încercat. Nu este doar smart, ci genial 
de-a dreptul, pentru că este capabil să-și ajusteze fermi-
tatea în funcție de poziția corpului și să recunoască miș-
cările naturale ale corpului, fără ca utilizatorul să miște un 
deget și chiar să ridice doar zona capului dacă aude că 
sforăim. Acest nepot din viitor al patului este dotat și cu un 
sistem de încălzire, în zona picioarelor, ce se activează au-
tomat înainte de ora de culcare pe care a învățat-o deja. În 
aceeași notă, luminile de sub el se aprind și își adaptează 
intensitatea în funcție de mișcările utilizatorului, stingân-
du-se de tot daca a constat că Moș Ene și-a făcut datoria...

China a pus recent în funcțiune un su-
per-computer capabil să efectueze 
93,000 de trilioane de operațiuni pe 
secundă.
Sunway TaihuLight, de la National Su-
percomputing Centre din Wuxi, devine 
astfel cel mai rapid computer de pe 
planetă, fiind de 2 ori mai rapid și de 
trei ori mai eficient decât predecesorul 
său, Tianhe-2. Noul super-computer va 
fi folosit pentru predicții meteorologice 
și analize de date.

Chimiștii de la Universitatea 
Stanford au dezvoltat o nouă 
metodă de producere a plasti-
cului care nu lasă nicio amprentă 
de carbon în mediul înconjură-
tor. Concret, echipa americană 
a găsit o metodă, aplicabilă in-
dustrial, de a transforma restu-
rile vegetale în plastic folosind 
inclusiv dioxidul de carbon, res-
ponsabil pentru efectul de seră.

SUPER
COMPUTER

News
a
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HAINE
IRIDISCENTE

PLASTIC
VEGETAL

PATUL LUI
MOȘ ENE

PICTURI ÎN BUCĂTĂRIE
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CĂRĂMIZI  DIN  
BACTERII

Mai mult de 1.2 trilioane de cără-
mizi sunt produse anual, în lume, 
proces din care rezultă 800 de mi-
lioane de tone de CO2, gaz care 
contribuie decisiv la crearea efec-
tului de seră. O metodă inovativă își 
propune realizarea celui mai vechi 
material de construcții cunoscut, 
folosind tehnici care să nu afecte-
ze mediul. În termeni simpli, este 
nevoie de două„ingrediente”: nisip 
și bacterii – acestea sunt hrănite cu 
o soluție nutritivă ce conține calciu 
și care declanșează calcifierea mi-
croorganismelor, rezultatul fiind că 
nisipul devine din ce în ce mai com-
pact și mai dur. Procesul prin care 
o cărămidă este gata de livrare du-
rează între două și cinci zile, aproxi-
mativ același timp necesar realiză-
rii cărămizilor prin ardere.

Ceea ce până ieri era doar o 
utopie a devenit acum realitate 
– cercetătorii germani au reușit 
crearea unei mașinării extrem de 
complexe, Wendelstein 7-X, care 
este capabilă să extragă energie, 
practic nelimitată, din doar câțiva 
litri de apă de mare. Realizarea in-
stalației a durat câțiva ani, dar fu-
ziunea la rece este un concept ce 
datează de la începutul anilor '50. 
Funcționarea acestui sistem, așa 
cum teoretic s-a anticipat până 
acum, nu doar furnizează energie 
nelimitată dar, spre deosebire de 
actualele centrale nucleare, este 
sigură și lipsită de radiații nocive. 
Wendelstein 7-X – unul dintre cele 
mai complexe dispozitive crea-
te de om – este un „stellarator”, 
o mini-stea, capabil să activeze 
reacțiile heliului super-încălzit, 
în formă plasmatică, în câmpuri 
magnetice tridimensionale.

CHINA A 
FOLOSIT ÎN 
ULTIMII 3 ANI 
MAI MULT 
BETON DECÂT 
STATELE 
UNITE ÎN 100 
DE ANI

ENERGIE  GRATIS,  ETERN

CLĂDIRE,  PURIFICĂ  AERUL

Palazzo Italia din Milano 
este primul edificiu din lume 
al cărui exterior este  creat 
anume pentru a purifica 
aerul. Fațada este cea 
care filtrează smogul, fiind 
construită dintr-o mixtură 
specială de beton și dioxid 
de titan, iar principiul de 
funcționare este foarte 
simplu: când substanța este 
expusă la soare, electronii 
dioxidului de titan interac-
ționează cu moleculele de 
apă din atmosferă, emițând 
particule anti-smog. Aceste 
particule captează poluan-
ții din aer și îi transformă în 
săruri inofensive.

since 1934
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Showcase
a EastEuropean

ComiCon 2018

East European Comic Con 2018 
s-a simțit complet diferit față 
de prima ediție a evenimentului, 
când Palatul Copiilor a găzduit 

un fenomen focalizat pe arta benzilor 
desenate, cosplay, cultura pop și câte-
va jocuri video, alese pe sprânceană. 
Acum, EECC și-a inversat polii, așezând 
gaming-ul modern pe prima poziție, cu 
standuri imense dedicate unor titluri 
extrem de populare –fără a mitiga, to-
tuși, participarea unor artiști grafici de 
renume, ori valoarea costumelor reali-
zate de amatori. Pisica Pătrată, Victor 
Drujiniu (singurul român publicat în pa-
ginile DC Comics), maestrul Puiu Manu 
și Yehuda Devir sunt doar câteva dintre 
numele importante din domeniu care 
au onorat EECC 2018 cu prezența.
Pasiunea pentru culoare, creație și artă 
s-a simțit puternic, trimițând o undă de 
șoc printre computerele ce rulau neîn-
trerupt PUBG și CS:GO. Așadar, impac-
tul generat de standul MOLOTOW în 
rândul publicului a surprins plăcut, aco-
lo unde era nevoie mai mare. Privind în 
ansamblu, efectul produs asupra pasi-
onaților de urban fine art, arts & crafts 
și graffiti a depășit suma părților com-
ponente, ceea ce spune foarte multe 
despre necesitatea prezenței unor pro-
duse unice, de calitate superioară, pe 
o piață aflată în continuă dezvoltare 
– am putea spune chiar însetată să își 
„upgradeze” uneltele artistice. În ima-
ginile alăturate, veți înțelege de ce... 
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Showcase

a Concursul naţional
de arte plastice

Hans Hermann 2018
Pste 200 de lucrări vernisate, un 

car de talent, o temă intrigantă 
care transcede metaforele – De 
la realitate, la simbol – tineri ar-

tiști care studiază la liceele din Româ-
nia, astfel ni s-a înfățișat cea de-a XI-a 
ediție a Concursului de Arte Plastice 
Hans Hermann Sibiu 2018. O compe-
tiție a ideilor, a valorii, a talentului ce 
începe să se șlefuiască, un eveniment 
de unde Molotow România nu putea 
să lipsească. Am participat în calitate 
de sponsori ai potențialului, am oferit 4 
premii ce au constat în tot atâtea se-
turi complete de instrumente  Molotow 
dedicate Urban Fine Art, am apreciat 
imaginația și puterea de a transpune 
realul într-o simbolistică matură și efer-
vescentă, totodată. Din acest punct, 
putem spune că datoria noastră de a 
fi alături de artiștii români, tineri sau 
maturi, abia începe, Molotow România 
reiterându-și astfel vocația de a promo-
va nu doar marea varietate de instru-
mente Molotow dedicate artei moder-
ne și stilurilor contemporane pe care le 
propune, ci libertatea de expresie și stil, 
în arta românească contemporană. 
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Valentin Gurbaev
naiv la superlativ

Artă
a

www.molotow-romania.ro

ONE4ALL
ACRYLIC MARKER

Ceșcuţe, mileuri, bigudiuri, o lar-
gă varietate de pisici vărgate 
și dolofane care umblă printre 
mușcate pudrate și cărnoase, 

atârnă de umerașe prin dulapuri sau stau 
literalmente lăţite pe noptieră, în faţa 
carpetei cu reni, sau pe covorașe cu mo-
tive minuţios lucrate. Nimic din Chagall, 
am zice… deși s-ar putea face totuși para-
lele între cei doi.
Oricât ai citi, ce pictează Gubarev este 
ceva mai greu de spus. Expresionist, colli-
sionist, pictură naivă, gravură primitivă, 
covoare pictate după tradiţia bielorusă – e 
greu să pui într-o categorie certă lucrările 
unui artist care surprinde, ironic și într-o 
manieră foarte sincer personală, momen-
te de viaţă atât de comune încât cu greu 
și-ar fi putut imagina cineva că pot deve-
ni temă a unei opere de artă.
Desigur, rădăcinile picturii lui Gubarev 
sunt adânc fixate în filonul artei și tradi-
ţiilor populare, perspectivă care-l apropie 
de croatul Ivan Generalic sau, de ce nu, 

chiar de Pieter Bruegel.
De fapt, Gubarev face un joc ciudat, în 
măsura în care naivitatea lui este delibe-
rată, primitivismului lui este intenţionat, 
iar simplitatea sa este doar aparentă. Este 
mai clar că lucrurile stau așa gândind că 
este unul dintre puţinii artiști din Bela-
rus care avea, încă de acum 20 de ani, 
un contract exclusiv și permanent cu o 
galerie din Paris, care expune la Viena 
și la Londra. Se înţelege asta și mai bine 
la un tur (fie și virtual) prin Muzeul de 
Artă Contemporană de la Moscova sau 
la un raid pe site-urile caselor de licitaţii 
europene, inclusiv faimoasele Christie’s 
și Sotheby’s.
În acest din urmă caz, Gubarev are chiar 
un statut confortabil în lista primilor cel 
mai bine vânduţi 300 de artiști. Lista nu 
va mai părea atât de lungă, dacă admi-
tem că există o elită bine reprezentată, 
de la Picasso, la Monet, căreia i se cuvine 
o binemeritată reverenţă. Tablourile lui 
Gubarev nu au preţuri fabuloase în lici-
taţii, în jur de zece mii de euro în cel mai 

bun caz, însă opera lui nu a rămas nere-
marcată, cu atât mai mult cu cât e vorba 
de o lume de poveste, de parabole închise, 
cel mai adesea, în situaţii comice.
Fiecare imagine este o compoziţie com-
plexă, formată de episoade separate, po-
vești în povești care au sau nu legătură 
una cu alta, dar care contribuie la întreg, 
printr-o mulţime de elemente expresive. 
Cu cât te uiţi mai atent, cu atât înţelegi 
mai mult din sensul care se ascunde mai 
ales în coliziuni anecdotice, în timp ce o 
anumită simplitate exterioară ascunde 
multă tensiune interioară.
Tema principală este întotdeauna as-
cunsă în spatele invelișului exterior. De 
fapt, criticii par de acord că acestea sunt 
trăsăturile caracteristice ale lucrărilor 
de Valentin Gubarev: lucrările sale sunt 
multi-strat și metamorfice.
Artistul are o serie de eroi pe care îi 
iubește, nu li se opune vreodată, nu le 
critică morala și manierele, nici măcar 
atunci când aceștia se ocupă de lucruri 
de prost gust, ci doar îi descrie în situaţii 
comice, ca și cum i-ar vedea prin ziduri, 
în apartamentele lor și în sălile lor de 
baie. Este grotesc? Desigur, uneori este, 
deși grotescul lui Gubarev nu este satiră 
sau pamflet, ci, mai degrabă, afecţiune 
și bucurie nedisimulată. 
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Înainte de secolul al XX-lea, copiii erau 
învăţaţi că desenul e o treabă seriosă, 
o lecţie de calm și meticulozitate și, 
pentru unii, un mijloc de a descoperi 

o posibilă vocaţie viitoare. Astfel, precizia 
era mult mai importantă decât auto-expri-
marea.
Dar, așa cum noi toţi am început să ne pri-
vim copiii și copilăria într-un mod mult 
mai romantic, percepţia noastră asupra 
desenelor copiilor s-a schimbat și ea. Ar-
tiști moderni, cum ar fi Picasso, Paul Klee 
și Joan Miró, au văzut, în expresia artisti-
că infantilă, ceva autentic, spontan, mult 
mai aproape de o exprimare veritabilă a 
sentimentelor decât arta produsă de adulţi.
Astfel, pentru pedagogii din anii 1950, 
desenul a început să aibă o valoare terape-
utică. Terapia prin artă, din nou o creaţie 
postbelică, urma să asocieze desenul cu pe-
isajul interior al copilului.
SCOPUL DESENELOR
Desenele unui copil reflectă personalitatea 

sa, precum și ceea ce el trăiește - oare tre-
ce printr-o perioadă dificilă, se integrează 
în grupul lui de amici, are dificultăţi de 
adaptare? Toate acestea se văd în desene. 
Scopul este de a-i înţelege atât bucuriile 
cât și supărările pe care le are, dar cărora 
nu le dă neapărat glas, dar și de aniticipa 
și rezolva, din timp, anumite probleme. 
Poate fi mutarea într-o casă nouă, începe-
rea unui nou an școlar, apariţia pe lume a 
unui frăţior... Pentru o mai bună descifra-
re a dispoziţiilor sale, e important să lași 
mereu copilul să deseneze. Acest lucru îi 
va permite să-și exprime bucuriile, dar și 
dificultăţile. Pentru a face acest lucru, mo-
dul de exprimare trebuie să fie foarte liber 
- nu trebuie să împingi niciodată copilul să 
deseneze ceva anume și nici să respecte, 
întru totul, realitatea. De exemplu, nu-l în-
demna să deseneze sprâncenele unui băr-
bat și nici nu-l împiedica să-i coloreze părul 
în verde. Această libertate este modul său 
de exprimare a lui însuși și a realităţii pe 

care o simte.
ETAPELE EVOLUŢIEI
DESENULUI COPILULUI
De la 7 luni la 2 ani, vei avea ocazia să parti-
cipi la primele sale desene arhaice! Copilul 
va avea reflexul de a apuca creioanele, cu 
toată mâna, la fel cum face și cu mâncarea, 
și va mâzgăli, atenţie, pe orice suprafaţă o 
găsește destul de bună pentru a permite 
trăinicia capodoperei lui. Mulţi părinţi se 
plâng, în aceste momente, că micuţii lor 
desenează pe orice le iese în cale - de la pe-
reţi, la canapele, și până la ușile dulapuri-
lor. Astfel, cei mari aleg să ascundă creioa-
nele până când puiul va ajunge la o vârstă 
mai... matură, și va înţelege să-și exprime 
talentul artistic numai pe hârtie. Cu toate 
acestea, acum poţi uita de corvoada văru-
irii pereţilor sau a recondiţionării mobilie-
rului, pentru că firma Carioca a dezvoltat 
o gamă de instrumente de scris, colorat, 
desenat, cu cerneluri pe bază de apă, care 
se spală ușor de pe aproape orice suprafaţă. 
La vârsta de 2 ani, desenele rudimentare 
se transformă, puiul învăţând să creioneze 
spirala, cu gesturi mai elaborate. Are ne-
voie de mai mult material pe care să expe-
rimenteze, pentru a-și dezvolta percepţia 
tactilă. Alege să-l lași să-și manifeste mă-
iestria, desenând pe ferestre. Culorile mar-
kerelor magice de la Carioca sunt obţinute 
exclusiv din coloranţi alimentari, nu sunt 
toxice și se pot curăţa cu ușurinţă, numai 
cu apă. În plus, vârfurile acestor instru-
mente de desenat sunt rotunjite, de aceea 

Desenele 
unui copil 

Copii &parenting
a

Noua gamă CARIOCA BABY
este special creată pentru
mânu�ele �i imagina�ia

copiilor mici .

Fiecare dintre produsele noastre 
se poate transforma într-o poveste 
extraordinară, plină de culoare, 

bucurie, vise �i fantezie .

O lume minunată, unde distrac�ia �i 
culorile î�i spun împreună pove�tile . @CariocaRomania

nu zgârie suprafeţele vitrate. 
Între 3 și 4 ani, puiul desenează și știe 
exact ce reprezintă, chiar dacă tu nu înţe-
legi întotdeauna. Adesea, el îţi povestește 
despre desenul lui, dar, se poate întâmpla 
ca, întrebându-l câteva zile mai târziu, să 
primești răspunsuri diferite de la el.
VÂRSTA INTERPRETĂRII
De la ce vârstă poţi începe să analizezi 
desenele copilului tău? De la 4 ani, de obi-
cei. Acum, desenele devin bogate. Copilul 
începe să integreze în lumea sa lucrurile 
pe care le cunoaște. Cu toate acestea, el nu 
zugrăvește realitatea fizică, el reprezintă 
ceea ce simte și nu ceea ce vede. Și, la fel 
ca la fiecare pas al progresiei desenului, 
semnele te pot alerta în legătură cu buna 
lui dezvoltare. De exemplu, copiii încep 
să înfăţișeze oameni, care, de fapt, sunt 
cei care-l înconjoară, familia lui. Însă, pot 
apărea și alte elemente. Desenul copilului, 
după vârsta de 4 ani, este definit de carac-
teristici specifice. Este schematizat, plin 
de transparenţă, fără a respecta cu adevă-
rat perspectiva, în timp ce arată proporţii 
diferite, în funcţie de obiectele reprezenta-
te. Micuţul nu este capabil încă să facă un 
desen tridimensional, care oferă reprezen-
tări ale imaginilor. E normal - această lipsă 
de perspectivă, necoordonarea planurilor, 
disproporţia obiectelor reprezentate nu 
arată altceva decât preferinţa pentru o 
anumită persoană din familie sau pen-
tru un obiect (acestea sunt, de obicei, mai 
mari). Poţi observa că desenele copiilor de 
această vârstă sunt similare cu diagrame-
le: detaliile sunt exagerate și nu va ezita să 
reprezinte părul sau iarba prin linii verti-
cale. Un element al proiectului poate fi în 
mod voluntar mai mic decât altul. În acest 
stadiu, copilul își alege culorile în funcţie de 
starea lui de spirit. Înainte de a te îngrijora 
de redare, e bine să înţelegi că emoţiile sunt 
cele care ghidează această alegere. Folosirea 
culorilor, de asemenea, corespunde unei vâr-
ste și poate ajuta la detectarea disconfortului 
sau la determinarea, puţin câte puţin, a tră-
săturilor de caracter ale copilului.
Subiectul desenat începe să arate ca un per-
sonaj real, deoarece este îmbogăţit de o se-
rie de elemente - este aproape de lumea din 
jurul copilului, colegii săi, fraţi și surori, pă-
rinţi... Așadar, desenul rămâne un dezvălu-
itor al dezvoltării psihomotorii a copilului. 
ANALIZA DESENELOR
Casa, de exemplu, reprezintă eul, cu des-
chiderile sale (ferestre și uși), care sunt 
deschiderile înspre viaţă. O casă cu uși și 
ferestre mari înseamnă un copil fericit, ve-
sel, plin de energie.
Poţi estima dimensiunea casei în compara-
ţie cu restul desenului? Este disproporţionat 
de mare? În acest caz, înseamnă că emoţia 
are prioritate. Este mică, înghesuită într-un 
colţișor? Nu te teme - ai un copil raţional.
Numărul de ferestre arată curiozitatea (în 
cazul în care apar o mulţime de ferestre) 

sau nevoia de discreţie, dacă geamurile 
sunt mici și puţine.
Cu cât este mai mică ușa, cu atât mai 
mult înseamnă că odorul este selectiv cu 
oamenii care intră în viaţa lui, mai de-
grabă se retrage în lumea lui decât să se 
bucure de musafiri, în timp ce o ușă mare 
înseamnă că, practic, strigă în gura mare 
„mi casa e su casa“.
Dacă, în cele din urmă, alege un castel, 
acest lucru înseamnă probabil o nevoie pu-
ternică de protecţie.
Soarele reprezintă adesea relaţia cu tatăl. 
Cu cât soarele are mai multe raze, cu cât e 
mai strălucitor și mai plin de voie bună, cu 
atât relaţia cu tatăl e mai pozitivă. Un soare 
înnegrit înseamnă o îngrijorare în relaţie.
Este un obiect care reprezintă și combati-
vitatea și energia. Dacă este desenat spre 
stânga, poziţia sa se referă la trecut și la 
legătura cu mama, în timp ce, dacă e în 

dreapta, se referă la legătura paternă. Pozi-
ţia centrală a soarelui denotă o personalita-
te foarte independentă.
Razele soarelui simbolizează bucuria vie-
ţii, în cazul în care acestea lipsesc, reflectă 
o pierdere de entuziasm.

Personajele sunt importante, mai ales pen-
tru că interpretarea se face în principal la 
nivelul caracteristicilor faciale. Ceea ce nu 
este surprinzător, având în vedere că mi-
cuţii sunt captivaţi de feţele adulţilor.
Desenul unei persoane cu ochi mari arată 
atât curiozitate, cât și deschidere, în timp 
ce ochii mici pot reflecta tendinţa de a 
nega realitatea. Urechile sunt adesea aco-
perite de păr, în desenele copiilor dar, dacă 
sunt reprezentate, arată că puiul are o ure-
che fină, este meloman.
Copacii sunt reprezentările copilului în-

Atunci când îi dai 
copilului o foaie de 
hârtie și o cutie cu 
creioane, el va da frâu 
liber imaginaţiei și va 
încerca să-și deseneze 
primele capodopere. 
Evident, se va inspira, 
în primul rând, din 
ceea ce observă jurul 
lui, părinţi, prieteni sau 
școală. Desigur, copilul 
este primul martor al 
vieţii adulte, cu acel 
aspect nevinovat pe care 
cei mari îl pot invidia. 
Astfel, desenul devine 
adesea cel mai bun mod 
de a afla ce este ascuns 
în căpșorul unui copil.
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Culorile super lavabile ale gamei CARIOCA® sunt produse integral 
în fabrica noastră din Italia. Acesta este motivul pentru care ga-
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inea certă a materialelor folosite în procesul de fabricaţie. Noi 
utilizăm doar coloranţi alimentari și, graţie anilor investiţi în cerce-
tare, oferim un nivel neegalat al strălucirii și lavabilităţii culorilor.

Mai multe depre gama CARIOCA®
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suși. Baza trunchiului simbolizează ener-
gia fizică, cu cât mai mare este trunchiul, 
cu atât copilul este mai energic, mai voios, 
în timp ce trunchiul subţire înseamnă un 
micuţ mai fragil.
Locul în societate, precum și locul pe care 
copilul îl consideră ocupat în familie este 
evaluat de înălţimea copacului.
Frunzele și ramurile sunt legate de dezvol-
tarea și creativitatea copilului. În cazul în 
care coroana nu este foarte deasă, înseam-
nă că puiul are nevoie de... „un îngrășă-
mânt“, atât afectiv, cât și intelectual. Dim-
potrivă, un copac cu multe frunze arată un 
copil cu o imaginaţie debordantă.
Trunchiul marchează și relaţia copilului 
cu realitatea, abilitatea de a se adapta. Este 
flexibilă sau rigidă, dreaptă sau îndoită? 
Trunchiul solid, bine determinat exprimă 
realitatea cu claritate, lipsit de confuzii. 
Frunza marchează imaginaţia și relaţia cu 
ceilalţi. 
Drumurile. În contextul unui peisaj, în ca-
zul în care calea este sinuoasă, copilul tre-
ce printr-o perioadă de anxietate. 

CULORILE POT FURNIZA INFORMAŢII
Culorile sunt foarte importante. Ele dau 
atmosfera, temperamentul copilului, sta-
rea lui de spirit. În cazul în care puiul fo-
losește culori dominante fierbinţi (roșu, 
galben, portocaliu, maro), copilul este mai 
degrabă extrovertit, își exprimă mai ușor 

sentimentele. Cu roșu, e pasiune, agitaţie, 
furie. Cu galben, bucurie, umor. Dacă ma-
joritatea culorilor folosite sunt reci (albas-
tru, violet, verde), copilul este mai sensibil, 
mai ales dacă folosește albastru. Poate fi 
mai susceptibil și retras, dar și mai pro-
fund. Rozul reprezintă tandreţea, delica-
teţea. Negrul poate fi semnul unei tristeţi 
sau al unei dureri, fără a fi dramatic. Totul 
este o chestiune de context și cantitate. Al-
bul înseamnă dorinţa de puritate dar, la fel 
de bine, dacă predomină, poate fi semnul 
prea multor interdicţii.

Albastrul este culoarea sensibilităţii, a 
calmului și a profunzimii sentimentelor.

Verdele înseamnă intuiţie.

Roșul simbolizează forţa vitală și emoţi-
ile puternice, cum ar fi furia, anxietatea 
sau agresivitatea, dar numai în cazurile în 
care este folosit cu preponderenţă.

Galbenul arată spontaneitatea, curiozita-
tea și bucuria de a trăi.

Portocaliul înseamnă că puiul este un ju-
cător de echipă și are nevoie de contact so-
cial, fie într-un grup, fie într-o competiţie.

Negrul poate părea foarte negativ din ca-
uza simbolismului atribuit în cultura euro-
peană. La copil însă, acest lucru poate pur 

și simplu să arate că nu se teme de viitor.

Movul înseamnă indeterminare și ambi-
valenţă.

Rozul reflectă un temperament ușor de 
abordat și plin de dulceaţă și sensibilitate.

Marourile dezvăluie un copil răbdător și 
un caracter meticulos. Copilul acordă im-
portanţă siguranţei și stabilităţii.

VÂRSTA ARTISTULUI
Nu este suficient să ai un desen în faţa 
ochilor, pentru a-l interpreta, pentru a pu-
tea deduce personalitatea, stările sufletești 
sau nivelul intelectual al designerului său. 
Pentru ca o interpretare să fie bine înteme-
iată, este esenţial să cunoști copilul, pre-
cum și contextul în care acesta l-a făcut. 
Este deosebit de important să-ţi observi 
puiul la lucru, să remarci ezitările sale, 
atenţia sau lipsa de atenţie, povestirile pe 
care le asociază cu exprimarea artistică, 
vârsta sa. În această situaţie, producţii-
le grafice ale celui mic dezvăluie multe 
lucruri. Pentru că, dacă mijlocul cel mai 
evident de comunicare pentru noi este 
limbajul verbal, pentru ei este mai dificil, 
deoarece vocabularul lui este limitat. De-
senul apare, așadar, ca un mijloc de expre-
sie privilegiat, deoarece nu necesită altă 
aptitudine decât aceea de a ști cum să ţii 
un creion în mână. 30  aperta_iunie/2018



LOLLYPOPS CU GIN TONIC
Ingrediente: 400ml apă tonică, 100 ml gin, zeama 
și pulpa de la o limetă, 1⁄4 castravete proaspăt, tă-
iat foarte subţire. Veţi avea nevoie de forme pentru 
cuburi de gheaţă sau forme pentru îngheţată pe băţ.

PRUNE LA CUPTOR CU TOPPING CROCANT
Ingrediente pentru 8-10 porţii: 12 prune, jumătă-
ţi fără sâmburi, sirop de arţar, 1 păstaie de vanilie 
tăiată transversal, 75g  făină, 1/4 linguriţă de sare de 
mare, 50g unt, 50g zahăr brun, 50g de migdale tăiate 
mic, smântână grasă.
Cum se prepară: Se încălzește cuptorul la 200° C. Căptușim o 
tavă de copt mare cu hârtie de copt. Aranjăm prunele pe tavă, 
cu partea tăiată în sus. Turnăm peste ele sirop de arţar și o 
parte din seminţele de vanilie și le lăsăm până când terminăm 
operaţiunile următoare. Amestecăm făina, sarea și untul, cu 
vârful degetelor, pentru a forma firimituri fine. Acestea se dau 
prin zahăr și migdale pe care le-am împrăștiat, în prealabil, pe 
un blat de lemn. Punem firimiturile garnisite peste prunele din 
tava pregătită anterior. Acum punem la cuptor tava cu prunele 
pregătite pentru 20 - 25 de minute sau până când cestea sunt 
fragede și caramelizate, iar topping-ul devine maro-auriu și 
crocant. Se servesc garnisite cu puţină smântână.

SANDWICH LA FARFURIE 
Ingrediente pentru 6 porţii: 1/2 pâine ciabatta, ruptă 
în bucăţi mijlocii, 3 linguriţe de ulei de măsline, 75g 
Parmezan ras, 200g bacon afumat, 2 avocado bine 
coapte, feliate, 200g roșii cherry, 125g spanac foarte 
proaspăt. Pentru dressing: 60ml ulei de măsline, 30 
ml oţet din vin, 2 linguriţe de muștar cu boabe.
Cum se prepară:  Se încălzește cuptorul la 200° C. Într-un cas-
tron mare, amestecaţi bucăţile de ciabatta, uleiul de măsline 
și Parmezanul ras. Compoziţia se  întinde pe o tavă mare, căp-
tușită cu hârtie de copt și se dă la cuptor până bucăţile devin 
aurii și crocante. Așezaţi apoi bacon-ul pe o altă tavă căptuși-
tă cu hârtie de copt și daţi la foc moderat până bacon-ul devi-
ne crocant. Aranjaţi avocado, roșiile și spanacul pe o farfurie 
mare și așezaţi peste, bucăţi de bacon și Parmezanul. Se com-
bină ingredientele și dressingul.

RICOTTA FRITTATA CU DOVLECEI
Ingrediente pentru 6-8 porţii: 1 lingură ulei de avoca-
do, 2 dovlecei mari, feliaţi și săraţi, 8 ouă mari, 100ml 
smântână grasă, 250g ricotta, 90g Parmezan, ras fin, 
1 lingură mentă proaspătă, tocată fin.
Cum se prepară: Veţi avea nevoie de o tigaie, preferabil antia-
derentă. Se încălzește uleiul de avocado la foc mediu, în tigaie. 
Se adaugă dovleceii felii și se prăjesc până când încep să prin-
dă o crustă arămie. Amestecaţi ouăle, smântâna grasă, ricot-
ta și cele 70g de Parmezan. Asezonaţi după gust și amestecaţi 
cu menta proaspătă. Se toarnă amestecul de ou peste dovlecei, 
în tigaie; se dă la foc mediu domol și se mai lasă totul pentru 
aproximativ 5 minute, sau până când marginile încep să se 
întărească. Apoi, se dă totul  la cuptor, timp de 10 - 15 minute. 
Se mai lasă în tigaie timp de câteva minute, apoi se răstoarnă 
pe un fund de lemn și se taie felii. Se serveste cu o salăta verde.

Folosește Post-it® Index pentru atingerea obiectivelor ambițioase

Sunt reutilizabile, datorită adezivului repoziționabil
Formează gândirea concisă prin direcționarea către ideile importante, identificarea categoriilor de informații, 
facilitarea accesibilității informației
Contribuie la creșterea productivității și la economia de timp prin disponibilitatea informației relevante
Sunt versatile. Nu există reguli pentru ceea ce nu poți face cu un Post-it® Index. Se lipesc pe suprafețe 
diverse și nu deteriorează documentele
Sunt de încredere. Calitatea mărcii Post-it® garantează că Post-it® Index este mai mult decât un produs de 
papetărie, este un aliat în munca productivă

ACŢIUNE                    CODIFICARE       ORGANIZARE      

3m.com.ro

Până se inventează ziua de lucru de 32 ore, clar avem 
nevoie de sprijin în organizare și comunicare.  

Gama Post-it® Index te ajută să te organizezi mult mai ușor și mai rapid și să îți termini mereu treaba la timp.
Cinci motive pentru care produsele din gama Post-it® Index sunt ideale în activitatea de organizare, codificare și acțiune:

Simple & gustoaseReţete
a

Cum se prepară: Se încălzește cupto-
rul la 200° C. Se întinde foaia de alu-
at, apoi se presară, pe o tavă de copt, 
jumatate din faină și jumătate din 
mălai. Așezaţi aluatul în tavă și pre-
săraţi restul de făină și mălai, apoi 
înţepaţi, în mai multe locuri, cu o fur-
culiţă. Se coace în cuptorul fierbinte 
timp de 8 - 10 minute, până când în-
cepe să capete o crustă aurie. Turnaţi 
smântana peste aluat, lăsând un che-
nar de aproximativ 2cm pe margine. 
Puneţi roșiile și brânza de capră, apoi 
Parmezanul ras peste. Condimentaţi 
ușor cu sare și piper. Daţi la cuptor 
totul pentru încă 6 minute. Scoateţi 
și presăraţi măslinele negre și rupeţi 
bucăţele de busuioc. Se servește cu sa-
lată proaspătă.

TARTĂ & MĂSLINE NEGRE
Ingrediente pentru 6 porţii: 320g 
aluat foietaj (gata preparat), 20 g 
făină, 20 g mălai, 150 ml smântâ-
nă, 300g tomate cherry, jumătăţi, 
80g brânză de capră moale, 20 g 
Parmezan ras, 25 g măsline negre 
fără sâmburi, busuioc proaspăt.



iunie/2018_aperta  3534  aperta_iunie/2018

samoyed
zâmbetul perfect 

Comandamentul absolut 
pentru perioada verii, în 
asigurarea confortului 
și sănătăţii câinelui, este 
hidratarea, prin urmare nu 
trebuie să plecăm nicăieri 
fără apă și castronaș.

HIDRATARE

Pregătiri
de vacanţă
Ca în fiecare an, înainte de plecarea 
în vacanța de vară, facem pregătiri 
pentru ca nimic să nu afecteze preți-
osul timp pe care-l vom petrece ală-
turi de familie. Desigur, câinele fami-
liei face parte din clanul nostru și nu 
putem să-l ignorăm sau să-i negăm 
nevoile. Dacă plecăm la mare, tre-
buie să ne asigurăm că acolo unde 
ne vom caza va fi bine primit și că 
va avea acces la o zonă de plimba-
re, pentru că ziua, cel mai probabil, 
va lenevi, alături de noi, pe plajă. Pe 
drum, trebuie să facem popasuri în 
care să-i permitem să se dezmor-
țească și să-i oferim, pe lângă apă și 
mâncarea preferată, afecțiune și un 
strop de joacă, fără de care – trebuie 
să o spunem – câinii nu se simt îm-
pliniți și în siguranță. Păturica prefe-
rată, jucăria de care nu se desparte 
sunt absolut necesare, ele oferindu-i 
un plus de confort, pe lângă prezen-
ța noastră care îl va liniști.

Evident, nu toți câini reacționează la 
fel pe drum sau acolo unde veți sta, 
prin urmare dacă știți că anumite lu-
cruri îl deranjează – cum ar fi spațiul 
mic din mașină, mulțimile de oameni, 
zgomotele puternice sau căldura exce-
sivă – ar trebui să vă gândiți de două 
ori înainte de a-l arunca într-o lume pe 
care nu o suportă. Prin urmare, dacă 
locul ales pentru această vacanță este 
în evident conflict cu personalitatea 
sau stilul de viață al câinelui, există și 
soluții alternative, prin care putem evi-
ta un adevărat supliciu pentru mem-
brul blănos al familiei noastre. Dacă 
suntem suficient de norocoși, îl putem 
lăsa unor prieteni cu suflet mare sau, 
dacă nu, vom putea găsi, destul de 
ușor, o pensiune pentru câini, unde să 
stea câteva zile, fără noi. Aceasta, în 
ciuda percepției noastre greșite pri-
vind siguranța câinelui, aflat altunde-
va decât acasă, este o soluție excelen-
tă pentru că va putea socializa și va fi 
îngrijit corespunzător.

Acest câine poate 
trăi în apartament, 

doar dacă își  
primește zilnic 

porţia de exercitiu 
fizic. Are multă 

energie, care trebuie 
consumată prin cel 
puţin o plimbare de 
30 de minute. Ideal 

ar fi să aveţi o curte, 
cât de mică, unde să 
se poată mișca liber.

Un înger al lumii canine, îmbrăcat 
într-o mantie albă, strălucitoa-
re, cu ochii blajini și calzi, cu un 

surâs delicat și multă dragoste de oferit. 
Acesta este Samoyed-ul, unul dintre cei 
mai frumoși câini, născut între triburile 
siberiene, puternic, cât să tragă săniile, 
inteligent și curajos așa încât să mâne 
și să apere de lupi turmele de reni, cu o 
blană albă, imaculată, care ține de cald 

chiar și în cele mai aspre nopți sub-po-
lare. Slăvit și respectat încă de acum 
4000 de ani, Samoyed-ul se bucură și 
în zilele noastre de faimă și apreciere fi-
ind considerat una dintre cele mai vechi 
rase de câini, care și-au păstrat aspec-
tul de la începuturi.
Samoyed-ul este un câine inconfunda-
bil, un bulgăre de zăpadă, cu doi ochi 
negri, rotunzi și expresivi și o configura-

ție specială a buzelor, care par să surâ-
dă mereu. 
Este un câine de talie medie, cu un corp 
ce poate fi încadrat într-un pătrat. Bine 
proporționat, câinele ascunde robuste-
țe și rezisțenă, în spatele aspectului gin-
gaș și pufos. 
Blana este formată din două straturi, 
subpărul fiind scurt, gros și moale, iar 
părul de acoperire este lung și aspru, 

cu fire de păr ce stau 
ridicate. O astfel de 
blană cere multă 
îngrijire, după cum 
vom vedea mai jos. 
Nomazii  foloseau 
blana căzută a câi-
nelui pentru a-și țese 
haine călduroase, 
această materie pri-
mă numindu-se “lână 
de Samoyed”.
În expoziții, este pre-

ferat albul pur, însă la exemplarele rudi-
mentare mai putem întalni și alb-gălbui, 
alb cu vârfurile argintii, crem sau nuan-
țe de galben. Blana trebuie să aibă un 
aspect curat, îngrijit și sănătos.
Samoyed-ul nu este un câine pentru ori-
cine, stăpânul ideal trebuie să fie înțe-
legător, răbdător și apropiat de câine. 
Are o personalitate puternică și poate 
fi încăpățânat, dacă nu e abordat cum 
trebuie.

Link-It
Coleg de echipă
Linere gemene, ideale pentru combinații de scris și desenat

Made in Germany
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Link-It este primul instrument de scris cu un sistem inteligent de cuplare, care 
permite realizarea unei mari varietăți de combinații de scris și desenat. Pot fi 
combinate în același instrument de scris nu doar culori diferite, ci și tipuri diferite 
- fineliner și carioca - de scriere Link-It. Sunt disponibile 16 culori cu două tipuri de
vârfuri: fineliner cu grosime de 0,4 mm și carioca cu grosime de 1,0 mm. Corpul este
fabricat în proporție de 88% din plastic biodegradabil. www.schneiderpen.com

1,0 mm0,4 mm

Câini &pisici
a
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norvegiana
pisica vikingilor

Nutriţia  pe
timpul verii
Necesarul nutrițional al pisicii este 
diferit de cel al omului. Astfel, pentru 
a-i oferi o nutriție optimă, recoman-
darea este să o hrănim în special cu 
cea creată pentru pisici, aceasta fi-
ind singura care îi poate asigură toți 
nutrienții de care are nevoie. Evident, 
nu toate pisicile agrează acest tip 
de hrană și știm bine cât pot fi de 
încăpățânate în privința alimentelor 
preferate. Din aceste motive, pentru 
a păstra atât echilibrul alimentar cât 
și preferințele, este corect să oferim 
pisicuței atât mâncare uscată (bo-
bițe) cît și hrană la plic sau pateuri, 
dar și, mai ales dacă cer, bucățele din 
mâncarea pe care o gătim, acasă. În 
plus, o linguriță de smântână, puțin 
lapte sau chiar brânză de vaci vor fi 
alimente de care organismul lor are 

Deși variază foarte mult 
în funcţie de vârstă, 
masa corporală, tipul 
alimentaţiei sau sezon, 
o pisică nu va bea o 
cantitate mai mare de o 
ceșcuţă, pe zi.

CÂTÃ APÃ?

Câini &pisici
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Made in Germany
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reScrie confortabil

și relaxat.

Acest lucru este foarte important pentru începători cât și pentru elevii și studenții 
care scriu mult. Folosirea stilourilor ajută la dezvoltarea abilității de a scrie corect.
Rollerele cu patron de cerneală sunt o bună alegere pentru cei care scriu  
repede și mult. www.schneiderpen.com.

Acest câine poate 
trăi în apartament, 

doar dac își  
primește zilnic 

porţia de exercitiu 
fizic. Are multă 

energie, care trebuie 
consumată prin cel 
puţin o plimbare de 
30 de minute. Ideal 
ar fi să aveţi o curte 

cât de mică, unde să 
se poată mișca liber.

Norvegiana de pădure este o pisi-
că de talie mare, cu blana boga-
tă și relativ lungă. Contrar apa-

rențelor, are o personalitate blândă și 
iubitoare. Este una dintre cele mai vechi 
rase de pisici, apărând și evoluând în ți-
nuturile reci, din nordul Europei. 
S-a format ca rasă în mod natural și a 
existat în Scandinavia din vremuri stră-
vechi, dovadă stând numeroasele re-

prezentări în mitologia vikingă și locul 
special pe care și l-a câștigat în cultura 
populară norvegiană. În unele istorisiri, 
se vorbește despre Skogkatt, o pisică 
voinică, un fel de linx în miniatură. Sko-
gkatt, de altfel, este denumirea folosită 
și acum, în Norvegia, pentru a descrie 
această rasă și înseamnă „pisica de pă-
dure“.  Norvegiana a evoluat din pisici-
le domestice cu păr scurt care au fost 

răspândite prin toată Europa de către 
romani. Sub influența climei reci și vitre-
ge din Scandinavia, pisicile s-au trans-
format în feline robuste, musculoase și 
cu o „haină“ protectoare bogată. Cor-
pul este lung, masiv și robust, membre-
le posterioare fiind lungi și musculoase. 
Capul se încadrează perfect într-un tri-
unghi echilateral. Urechile sunt rotunjite 
la vârfuri, dar largi la bază, continuând 

linia obrajilor cu ochi 
mari, ușor ascuțiți. 
Este o pisică priete-
noasă, echilibrată și 
stăpână pe sine. Sim-
patică, ea se atașea-
ză mult de familie. 
Se simte excelent în 
compania oamenilor 
sau a altor animale, 
tolerază copiii de ori-
ce vârstă. Nu este gă-
lăgioasă, preferând 

să se facă înțelese prin limbajul trupului. 
Au un tors puternic, dar nu vă așteptați 
să vă stea în poală ore în șir. În fapt, pre-
feră să stea lângă voi, însă nu vrea să vă 
incomodeze. Mângâierile vă sunt per-
mise doar când crede ea de cuviință...
Este o pisică atletică, ce se cațără cu 
usurință peste tot, grație ghearelor pu-
ternice. Se simt în largul lor la curte, unde 
au suficient spațiu de joacă și vânătoare, 
dar se adaptează și vieții de apartament.

nevoie și care le plac, totodată.
Deseori ni se pare că pisica nu bea 
suficientă apă, însă o putem încura-
ja să consume o cantitate mai mare 
folosind vase speciale sau obișnu-
indu-le să bea direct de la robinet – 
multe dintre pisici preferă sa bea apă 
care curge încet. O altă metodă este 
să îi oferiți hrană umedă, aceasta 
avand un procent de  mai mare de 
65% apă, spre deosebire de hrana us-
cată, care are aproximativ 10% apă.
De asemenea, este important să le 
oferim apă în recipiente care nu rețin 
mirosuri (de ceramică sau inox). Apa 
trebuie să fie proaspată – schimbată 
zilnic – și să fie lăsată permanent la 
dispoziția pisicii.
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Grătarul
reinventat

Biroul viitorului

Cum sezonul grătarelor, al petrecerilor afară, a înce-
put, trebuie să ne updatăm recuzita și, de ce nu, să 
o facem mai eficientă. Cu lemne, gaz sau cărbuni, 
varietatea de grătare disponibile excede, cu mult, 
posibilitățile de a le utiliza. Z GRILLS ELITE 900 re-
voluționează prăjitul fripturii perfecte, făcând ma-
eștrii grataragii aproape irelevanți. Motivul?, noul 
grătar folosește peleți și o suită de senzori de tem-
peratură, făcând posibilă arderea la temperaturi 
constante și setarea temperaturii prin alimentarea 
automatizată cu peleți. Astfel, vom obține legume 
și carne gătite perfect, cu îmbătătorul parfum de 

lemn ars.

Evident, munca la birou 
continuă să fie arhetipul co-
mun al majorității celor care 
lucrează. Astfel, studiul de 
care s-a folosit designerul 
britanic John Tomalin-Ree-
ves, inventatorul AeroDesk, 
enunță un adevăr deseori 

neglijat: considerând o săptămână de muncă 
de 40 de ore, petrecem, la birou, 2000 de ore 
pe an! Designerul ne propune un birou nu doar 
elegant și minimalist dar, deopotrivă, hi-tech. 
Astfel, postul de lucru are un sistem hidraulic 
ce urcă și coboară înălțimea blatului, pentru că 
„fie și socotind că stăm la birou doar trei ore pe 
zi, efortul anual translatat în numărul de calo-
rii arse este echivalent cu alergatul a trei ma-
ratoane, anual”, spune designerul. Desigur, nu 
doar acesta este atributul noului model de bi-
rou: partea din spate, numită LightBar, elevată, 
își schimbă culoarea în funcție de dorința utili-
zatorului, biroul având prize, porturi USB, spea-
ker Bluetooth și Qi charger încorporate.

Yaga
Realizat de studioul 
clujean Bread-
crumbs Interactive, 
Yaga este jocul 
românesc are ne-a 
cucerit încă din 
primele 5 secunde. 
Este un RPG bogat în 
folclor de inspiraţie 
româno-slavonă, 
direcţie evidenţiată 
atât artistic, cât și în 
elementele de game-
play care îl definesc. 
Fanii lui Prâslea și 
Harap-Alb urmează 
să aibă parte de un 
festin colorat, cu 
mecanici inteligente 
și trimiteri subtile 
către universuri 
cunoscute tuturor. 

DE LITRI DE 
AER SUNT 
POMPAŢI PRIN 
MOTORUL ȘI 
SISTEMUL DE 
RĂCIRE AL 
SUPERMAȘINII 
BUGATTI CHI-
RON, ÎN FIECA-
RE MINUT

60000

Pentru serile răcoroase, 
pe care le petrecem afară 

cu familia sau prietenii, 
încălzitoarele sunt un 

accesoriu aproape indis-
pensabil în asigurarea 

confortului. Thermofilm, 
producător de renume în 

branșă, a upgradat, de 
curând, linia clasică Heat-
strip, bazată pe încălzirea 

cu gaz, realizând un nou 
model, electric. Acesta 

oferă căldură radiantă pe 
o arie de 3-4 m2, grație 

sistemului de 1800 Watt, 
făcându-l ideal pentru 

spații mici și medii, terase 
sau balcoane. Remarca-
bil este însă designul, cu 
linii nete, moderne, cu o 
construcție robustă. Mai 

mult, aparatul este tratat 
special împotriva corozi-
unii, fiind garantat chiar 
și în mediile cu salinitate 

ridicată.

Căldură elegantă

Compania olandeză Raptor Boats a pus 
la punct un sistem ce include o barcă 
de pescuit gonflabilă dotată cu un cort 
garnisit cu cele necesare traiului, pentru 
câteva ore sau chiar zile, în sălbăticie. To-
tul este construit dintr-un plastic exterm 
de durabil, 1100 Decitex, în cinci straturi, 
care garantează că nu vom avea proble-
me din pricina tăieturilor sau înțepăturilor 
în zonele gonflabile ale structurii. Remar-
cabil este că proiectanții s-au gândit la 
o platformă de dimensiuni mari, aceasta 
măsoară 13 m2, suficient pentru a "locui" 
confortabil.

Pescuit upgradat

www.schneiderpen.com

Touch me!
Slider Touch XB - un pix pentru o atingere specială.

·  Pix cu capăt ”touch” pentru operare 
pe tablete sau pe smart-phone

·  Display-ul va rămâne curat, fără 
urme de amprente ale degetelor

·  Se poate lucra chiar și cu mănuși
·  Tehnologia Viscoglide® (pastă 
combinată cu gel) pentru un scris 
foarte lin și ușor

·  Pasta se usucă foarte repede, astfel 
că un textmarker poate fi folosit 
imediat

·  Corpul triunghiular, cauciucat, 
asigură un confort maxim la scris și 
folosirea funcției ”touch”

 
 6 culori:
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Eternul DOOM
Bethesda este una dintre com-
paniile care au luat cu asalt 
convenția E3 2018, având și 
beneficiul unui portofoliu cu ti-
tluri sonore. DOOM – creația lui 
Carmack, Hall și Romero –  este 
una dintre francizele primordi-
ale, care urmează să capete un 
statut de glorie eternă. DOOM 
Eternal continuă acțiunea din 
reboot-ul modern, mizând mai 
departe pe același stil furios, 
violent și iute. Hoarde de ina-
mici, arme uriașe și un Pământ 
invadat de forțele iadului: ce 
poți să vrei mai mult de la un 
first person shooter?
Assassin’s Creed Odyssey 
După succesul înregistrat de 
Ubisoft odată cu schimbarea 
formulei clasice Assassin’s Cre-
ed în prequel-ul Origins, seria 

păstrează mixul complex de 
elemente action, stealth și joc 
de rol – însă locația se mută 
din Egipt în Grecia antică, adu-
când totodată un protagonist 
nou. Primele imagini din joc 
au fost făcute publice înainte 
de E3 2018 și dezvăluie opțiuni 
de dialog. Cine ar fi ghicit că 
această nouă direcție ar putea 
salva întreaga franciză de uzu-
ra morală?
The Elder Scrolls VI
Puține alte jocuri au avut 
parte de suportul pe termen 
lung prezent în ciclul de via-
ță al faimosului TES V: Skyrim. 
Pe lângă sutele de moduri, 
acesta a primit și o ediție re-
masterizată. Ei bine, acum a 
venit momentul ca legendele 
nordului să se retragă glorios, 
căci Bethesda tocmai a con-
firmat The Elder Scrolls VI, cu 
un teaser minimalist și foarte 
puține detalii despre poveste. 
Tot ce știm e că înghețul a fost 
înlocuit de un peisaj plin de 
verdeață și lumină. 
The Division 2
A durat destul de mult până 
când originalul Tom Clancy’s 
The Division a ajuns la o for-
mulă de gameplay consisten-
tă, însă continuarea promite 
să ne ofere o campanie solo 
și mai bine închegată. Desigur, 
aceasta va putea fi parcursă 
integral alături de prieteni, în-
tr-o lume virtuală disponibilă 

simultan tuturor jucătorilor. Mai 
mult, armele de calibru mare 
vin să completeze acum arse-
nalul tactic concentrat pe lup-
ta urbană.
Cyberpunk 2077 vrea sa de-
paseasca The Witcher 3. Este 
foarte greu să contrazici fap-
tul că The Witcher 3 rămâne 
unul dintre cele mai bune jo-
curi realizate vreodată – dacă 
nu chiar cel mai bun. Însă CD 
Projekt Red, compania polo-
neză care ne-a oferit această 
capodoperă, vrea acum să se 
autodepășească – așa că la E3 
am fost binecuvântați cu pri-
mul trailer in-game al proiec-
tului Cyberpunk 2077. Noi pu-
tem doar să confirmăm faptul 
că, din primele secvențe, jocul 
promite să fie incredibil, dar vă 
recomandăm să le urmăriți cu 
mare atenție pe Youtube. Câte 
secrete reușiți să observați?
Just Cause 4 este una dintre 
acele serii pe care fie le iubești, 
fie le urăști. Pe de altă parte, 
în câte jocuri open world poți 
lega rachete de o vacă, ca mai 
apoi să decolezi cu ea și să do-
borî un avion inamic după o 
luptă epopeică în înaltul ceru-
lui? Just Cause 4, proaspăt pre-
zentat la E3 2018, introduce în 
ecuație clima extremă și vrea 
să ridice distrugerea la pute-
rea haos x 10. De ce? Păi, să ne 
gândim dacă biata văcuță ar 
rezista unei tornade F5...  iunie/2018_aperta  41
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Assassin’s Creed Odyssey 

Just Cause 4

Electronic Entertainment 
Expo, sau E3, este una 
dintre cele mai impor-

tante convenţii globale 
dedicate jocurilor video și 

tehnologiei IT. Specificul 
evenimentului, desfășurat 

an de an în Los Angeles 
este prezentarea unor pre-

miere sau exclusivităţi, 
studiourile dezvoltatoare 
și publisherii participanţi 
investind sume enorme în 

campaniile publicitare. 
Astfel, E3 a devenit un 

moment transmis live pe 
toate canalele media de 
profil, discutat în detaliu 
și așteptat cu sufletul la 

gură de fani. Iată câteva 
dintre cele mai intere-

sante lansări din cadrul 
ediţiei 2018.
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Facebook a avut un an remarca-
bil. Peste 1.65 miliarde de per-
soane folosesc, lunar, reţeaua 
socială. Afacerea, pentru că, în 

definitiv, asta este, a crescut enorm și 
mult mai rapid decât se așteptau ana-
liștii și pe segmentul publicităţii, fiind 
motricizată de capabilităţi de targeta-
re sofisticate, la care rivalii doar visea-

ză. În aprilie, CEO-ul Mark Zuckerberg și-a dezvăluit ambiţioasa 
viziune pentru următorii 10 ani, plan ce va plasa compania la 
frontiera SF a tehnologiei actuale: aducerea în viaţa de zi cu zi a 
inteligenţei artificiale și realităţii virtuale.
Apoi, mai este vorba despre Aquila, un proiect prin care Facebo-
ok ar urma să furnizeze acces la internet, pentru milioane de oa-
meni, cu ajutorul unor drone ce vor zbura la o altitudine de 20,000 
de metri. Pentru că misiunea Facebook, potrivit lui Zuckerberg, 
este să se asigure că toată lumea are acces la internet, iar pentru 
cei care au deja, conexiunea să se îmbunătăţească dramatic.
Faci investiţii enorme în a aduce lumea on-line. Care 
sunt obstacolele? 
Misiunea companiei este, în esenţă, să deschidă noi orizonturi și 
să conecteze oamenii. Pentru asta, este obligatoriu ca toată lumea 
să fie conectată la internet. Când am început, în dormitorul cole-
giului, nu ne gândeam la așa ceva, desigur – doream doar să con-
struim ceva folositor, pentru cei deja conectaţi. Dar după 10 ani 
de aventură Facebook, am reușit să aducem, on-line, mai mult de 
un miliard de oameni. Atunci am realizat că adevărata noastră 
misiune nu este să interconectăm o șeptime din lume, ci pe toată! 
Ne-am concentrat asupra acestei probleme și am încercat să în-
ţelegemcare sunt obstacolele, ce-i împiedică pe oameni să ajungă 
on-line? Pentru 4 miliarde dintre semenii noștrii, care nu sunt 
conectaţi, sunt trei impedimente: primul, lipsa reţelei la care să 
se lege – chiar dacă au telefon, nu au semnal de date, iar de aceas-
tă  problemă se lovesc 1.6 miliarde de oameni. Pentru a ajunge la 
ei, avem nevoie de o reţea neconvenţională, bazată pe drone ali-
mentate de celule solare, sateliţi... genul acesta de dezvoltare. În a 
doua categorie, ce cuprinde 1 miliard de oameni, intră cei ce nu-și 
permit, financiar, accesul on-line. Sunt două soluţii posibile: fie 
diminuarea costurilor, fie dezvoltarea de tehnologii care să con-
sume mai puţine date. Lucrăm pe ambele fronturi și rezultatele 
încep să apară. A treia categorie, cea mai mare de fapt, îi priveș-
te pe cei care au acces dar nu obișnuiesc să folosească internetul. 
Aici chestiunea este că, generaţiile care nu au crescut cu internet, 
nu găsesc motivaţii să acceseze reţeaua. Prin urmare, trebuie să 
le oferim conţinut.
Proiectul Aquila și-a luat zborul... Care sunt
rezultatele testelor?
Păi, în primul rând, a funcţionat! 
[râde] Vreau să spun că o mulţi-
me de astfel de proiecte nu merg 
din prima. Am simţit că am de-
pășit o mare problemă și că pen-
tru cei 1,6 miliarde de oameni 
neconectaţi, vom avea curând o 
soluţie practică. Asta pentru că 
Aquila, în esenţă, este o reţea de 
drone alimentate de energia soa-
relui, care furnizează internet în 
zone greu accesibile prin metode 
tradiţionale, la viteze similare 
celor mai rapide reţele. De altfel, 
suntem pe cale  să doborâm re-
cordul de zbor neîntrerupt al unei 
drone – un lucru cu care mă mân-
dresc în egală măsură. Sincer, nu 

am avut niciodată intenţia de a  transforma Facebook în pionier 
al zborurilor, dar ne îndreptăm către asta...
Facebook a prezentat Terragraph. Ce este și ce face? 
Cred că reţelele de generaţie viitoare 5G și Terragraph vor deveni 
imens de importante pentru că vor crește semnificativ viteza de 
acces la internet. Asta ne va permite tuturor să transmitem live, 
la înaltă definiţie, orice dorim. Prin rezonanţă, asta va face lumea 
încă și mai deschisă decât este acum. Dar asta nu e tot, pentru că 
pe lângă interacţiunea live, pe osatura unei reţele de mare viteză 
se pot formula și programe de realitate virtuală – unde este vorba 
de prezenţă, de a te simţi ca și cum ai fi, fizic, într-alt loc. Acum, 
așa ceva nu este posibil, ca serviciu – deși avem tehnologia – pen-
tru că este nevoie de tranzacţionarea instantanee a unor cantităţi 
enorme de date.
În general, oamenii asociază realitatea virtuală cu tehnologiile 
actuale, derivate din gaming, dar eu mă gândesc mai degrabă la 
doctori care ar putea opera, la distanţă, sau concerte la care îţi 
dorești cu ardoare să participi, dar nu ai cum să ajungi, fizic. În 
viitor, programe precum Terragraph pot dubla vitezele, folosind 
aceeași tehnologie de transmisie a datelor, deci și aici începem să 
facem progrese către ţelurile noastre. 
Aș vrea să aflu mai multe, de la tine, despre inteligenţa 
artificială. Ai scris că intenţionezi să-ţi faci un soi de 
Jarvis, acasă...

@MARK  ZUCKERBERG

Proiectul merge bine și plănuiesc să fac în curând o demonstra-
ţie. Cred că un Jarvis, ca asistentul lui IronMan, va fi parte din 
viaţa cotidiană, în următorii 10 ani. Acum, AI-ul pe care-l folo-
sesc  acum este capabil să controleze totul în casă: lumini, 
temperatura ambientală, ușile. Poate să-mi facă și pâine 
prăjită...
Cum face asta?
Problema reală nu este cum, asta e destul de sim-
plu – legi un device capabil să se conecteze la 
internet și-i dai bice – problema e când. Dimi-
neţile răspund la email-uri, ies să alerg și am 
întâlniri la ore diferite, zilnic. Am ajuns în 
punctul în care acest program este capa-
bil să determine momentul exact în care 
trebuie să-mi primesc pâinea prăjită și 
pentru asta se bazează pe locaţia mea și 
activitatea pe care o desfășor. 
Ce ne distrează la sediul Facebook este 
să verificăm cât de departe am progre-
sat cu dezvoltarea inteligenţei artificiale: 
recunoașterea imaginilor și chipurilor 
și vocilor, înţelegerea limbilor străine... 
Dacă nu m-aș ocupa direct de AI-ul de 
acasă, probabil m-aș fi băgat să codez noul 
Messenger la care lucrează echipa.
De curând vorbeai despre constru-
irea de sisteme care ar avea capa-
bilităţi perceptive mai bune decât 
omul...
Cred că AI-ul se împarte în două catego-
rii: una privește ceea ce numim generic 
recunoașterea modelelor, tiparelor. O alta, 
mult mai evazivă, vastă și amorfă fiind in-
teligenţa generală și capacitatea de învăţare 
– despre care, sincer, nu știm și nu înţelegem 
foarte multe. Sunt multe dezbateri privind 
binele sau răul pe care-l poate face inteligenţa 
artificială, dar nu avem răspunsuri clare.
Despre noul vostru sediu – ai colaborat
cu architectul Frank Gehry...
Ideea a fost să creăm spaţiul perfect pentru muncă: 
o „cameră“ gigantică, ce adăpostește mii de oameni și 
li se potrivește tuturor. Este cel mai mare plan deschis 
al unei clădiri civile, dar oferă o mulţime de spaţii pri-
vate și liniștite. Acoperișul este un parc iar din depăr-
tare clădirea arată ca un deal. Frank este un geniu, fără 
indoială!
Acuzele, venite din toate părțile,
referitoare la datele utilizatorilor?
Este ceva care m-a revoltat și pe mine, dar am ajuns sa 
înţeleg că greșelile, chiar și cele nevinovate, rezultate din 
naivitate, nu sunt acceptabile Audierile oficiale, reacţia 
utilizatorilor, felul în care publicul perce- pe toate 
astea sunt nimic altceva decât lecţii us-
turătoare pentru Facebook
Tricourile...
O problemă în minus. Știu că 
lumea mă crede anost, dar ha-
inele nu mă definesc! 

           Despre o lume 100%
conectată, AI, tricouri și anul 2028Interviu
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În lume , sunt aproximativ 82.000 de corporaţii 
multi-naţionale, care controlează aproape 800.000 
de companii subsidiare. Însă, dacă privim mai atent, 
doar 147 de mega-cor-
poraţii contolează mai 
mult de 50% din economia 
globală. Instalează 
președinţi, dictează ce 
mâncăm și guvernează, 
de-facto, ţări.

Gheţari, păduri de pini, lacuri cu ape cristaline – statul Washington este un 
tărâm idilic, nealterat de vremuri, al Statelor Unite. Departe de Silicon Va-
lley, Pentagon sau New York, spaţiul disponibil pare fără sfârșit. Totuși, aici,  
între livezi de meri, se află unul dintre cele patru hub-uri globale ale reţelei 

sistemului de operare „Alladin“. La câteva minute distanţă de orășelul Wenatchee, 
găsim un centru de date anonim, ascuns după garduri înalte de sârmă ghimpată, 

supravegheat de camere high-defi- nition și păzit, în permanenţă, de o 
mică armată. Centrul ocupă o arie 

egală cu cinci terenuri de fotbal 
și a fost construit pentru un 
singur motiv: să privească în 
viitor și să-l controleze.
Toată lumea a auzit de Apple, 
ExxonMobile sau Alianz, 
dar ce puteţi spune despre 

BlackRock ? Este nimic 
altceva decât cea mai 
puternică bancă din 
lume, chiar dacă a ales 
să lucreze dincolo de 
lumina reflectoarelor.

   Cine conducelumea?
BlackRock supraveghează și gestionează active ce depășesc 
$4 trilioane de Euro – cu un trilion mai mult decât Produsul 
Intern Brut al Marii Britanii, în anul 2015. Să reţinem că Re-
gatul Unit era cea mai mare economie europeană, înainte de 
Brexit... BlackRock este cel mai mare manager de investiţii și 
a plasat miliarde în capitaluri de investiţii în cele mai  puterni-
ce ţări din Europa. Cifra exactă nu este cunoscută, compania 
nefăcând niciodată vreo precizare în acest sens. Fapt este că, 
doar în Germania, au fost realizate plasamente, în cele mai 
mari 30 companii, în valoare de 20 miliarde Euro. Mai mult, 
93% din planurile de pensii din Statele Unite sunt manageria-
te de BlackRock, corporaţia raportând și investiţii în credite 
ipotecare, pe piaţa din Marea Britanie.
CEO-ul mega-corporaţiei este Laurence „Larry“ D. Fink: 
„Larry este la fel de puternic precum președintele Obama, dar 
este infinit mai puternic în termeni economici“, spune finan-
ţistul și managerul privat de investiţii, Max Otte. Cum însă a 
ajuns strada 52 din Manhattan, pe tăcute și fără ca nimeni să 
realizeze adevărata magnitudine, centrul unei reţele globale 
atotputernice? Fink controlează sistemul de operare „Alla-
din“, folosind un algoritm top-secret – despre care se spune că 
ar avea nu mai puţin de 15 metri – și care rulează pe aproxima-
tiv 5000 de super-computere, mainframe. Această super-reţea 
evaluează, în fiecare secundă, riscurile potenţialelor investiţii. 
Cumpără? Păstrează? Vinde? Cu ajutorul lui „Alladin“, Black 
Rock și-a lăsat, de mult, competitorii în siaj. Pentru a simpli-
fica explicaţiile fulminantei ascensiuni a mega-corporaţiei, 

trebuie puse în balanţă cifre: în 2005, BlackRock manageria 
„numai“ 100 de miliarde de dolari, de 40 de ori mai puţin de-
cât în prezent...
Strategia mega-corporaţiei s-a schimbat radical de acum 11 
ani, când compania se concentra asupra investiţiilor directe. 
Acum, a devenit un soi de guvern din umbră, așa cum confir-
mă, voalat, și seful filialei germane BlackRock: „Putem influ-
enţa companii, dar nu vom discuta public asemenea aspecte“.
Sfătuitor discret al guvernelor, băncilor centrale și al celor mai 
puternici CEO, BlackRock are, evident, o influenţă enormă.
„Indiferent cât de mare vă imaginaţi că ar putea fi puterea 
acestei enorme corporaţii, vă asigur că nu sunteţi nici mă-
car pe-aproape de adevăr“, subliniază jurnalistul și analistul 
financiar, expert al jocurilor de culise de pe Wall Street, Wi-
lliam D. Cohan. „E o forţă care modelează lumea, după propria 
voinţă“, conchide Max Otte, adăugând zâmbind „Asta nu are 
nimic de-a face cu vreo teorie a conspiraţiei,  ci numai cu pute-
rea în cea mai pură formă a sa“...
La final,  nu putem să nu facem o constatare, al cărei rezultat 
este la fel de precis precum cifrele cu care operează algoritmii:  
dacă BlackRock este cea mai puternică organizaţie din lume și  
Larry Fink, CEO-ul, pare un zeu, pe Pământ, cine l-a numit în 
funcţia de președinte al mega-corporaţiei?. 
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Contractul nu presupune nicio 
semnătură, nicio strângere de 
mână, nu există termeni și con-
diţii pentru a fi considerat valid. 

Intră în vigoare automat, de fiecare dată 
când pășim în cabinetul unui doctor. „Con-
tractul”, nescris, dintre medic și pacient, 
statuează că fiecare doctor este obligat să 
ofere fiecărui pacient informaţii clare, să-l 
trateze cât poate de bine și să-l ferească de 
rău. Majoritatea oamenilor nu își dau sea-
ma însă că acest contract este încălcat zil-
nic. De cele mai multe ori, fără rea intenţie 
dar, câteodată, deliberat. Motivele: 
1. IGNORANŢA
Până și cele mai importante descoperiri 
ale cercetătorilor din domeniul medical 
au nevoie de ani pentru a fi validate, testa-
te și declarate sigure pentru a fi prescrise 
pacienţilor. Un exemplu: în ultimele trei 
decade, studiile au arătat că sedativele 
bazate pe diazepam (Valium), dau la fel 
de multă dependenţă precum heroina. Cu 
toate acestea, sunt prescrise, zilnic, în mi-
lioane de reţete.  
2. REAUA CREDINŢĂ
„Ce-ai face dacă ai fi în locul meu”, ar putea 
pacienţii să-i întrebe pe cei în mâinile că-
rora își lasă vieţile. În locul lor, au făcut-o 
studenţii de la Universitatea Duke, din 
Carolina de Nord, SUA, care au condus 
un studiu în care au chestionat doctorii 
cu privire la tratamentele pe care le reco-
mandă pacienţilor lor – „Le recomandaţi 
același tratament/procedură medicală pe 
care aţi urma-o dacă aţi fi în locul lor?” 
Răspunsul, stupefiant, venit de la cei 500 
de medici chestionaţi, ar trebui să ne pună 
serios pe gânduri: 40% au declarat că au 
prescris tratamente pe care nu le-ar urma 
personal, pentru că sunt asociate riscuri-
lor și multiplelor efecte secundare...
3. DEZINFORMAREA
Realitatea arată că mai mult de 50% din 
studiile privind efectele medicamentelor 
sunt susţinute financiar chiar de compa-
niile farmaceutice și, negreșit, rezultatele 
sunt pozitive. Spre deosebire de studiile 
independente, rezultatele studiilor finan-
ţate de industria pharma sunt de patru ori 
mai susceptibile să tragă concluzii forţate 
în favoarea celor care plătesc, reiese din-
tr-o analiză efectuată pe 30 de cazuri, în 
2016, la Universitatea York din Toronto, 
Canada. Prin urmare, chiar dacă medicii 
sunt de bună-credinţă, ei nu au la îndemâ-
nă decât date rezultate din studii atunci 

când prescriu medicamente, 
care studii, așa cum 

am văzut mai 
s u s , 

s u n t 
susceptibile 
de a fi părtinitoare 
și prea favorabile celor 
care le plătesc.
Dacă toate cele de mai sus reprezentau 
statu-quo-ul în care funcţiona triumvira-
tul pacient-medic-producători de medica-
mente, lucrurile sunt pe cale să se schim-
be fundamental și asta pentru că în scenă 
și-a făcut apariţia o organizaţie indepen-
dentă, al cărei unic scop este să valideze 
efectele medicamentelor prescrise.
The Cochrane Collaboration este o reţea 
internaţională formată din peste 37000 
de profesioniști, voluntari, din 100 de 
ţări – medici, profesori, cercetători – ce 
funcţionează de 20 de ani și care și-a câș-
tigat renumele de institut independent de 
control al calităţii produselor medicale; 
ţelul declarat este filtrarea rezultatelor 
testelor și studiilor publicate de compani-
ile farmaceutice, în urma cărora acestea 
din urmă își pot vinde produsele pe piaţă. 
„Unele tratamente, despre care am fost 
învăţat la școală că ar ameliora boli, s-au 
dovedit a face mai mult rău iar altele ar 
fi putut să-mi ucidă pacienţii”, spune Sir 
Iain Chalmers, fondator al The Cochrane 
Collaboration.În cele ce urmează, vă vom 
prezenta ce informaţii ar ţine medicii mai 
degrabă secret și cum unii dintre doctori 
ne riscă cea mai importantă avere cu care 
ne naștem: sănătatea.
CÂT DE PERICULOASĂ ESTE GRIPA?
În fiecare an, zeci de mii de oameni cad 
victime gripei, ceea ce înseamnă că epi-
demile iau  mai multe vieţi decât Ebola, 
într-o perioadă dWe timp egală. Este o 
chestiune foarte serioasă care este tratată 
în consecinţă, majoritatea doctorilor reco-
mandând pacienţilor vaccinarea. Și mili-
oane de oameni le urmează sfatul, în ciu-
da efectelor adverse ce pot apărea – dureri 
de cap, uscăciune a gâtului sau crampe 
musculare și dureri ale membrelor. Cam-
paniile de vaccinare ar putea fi conside-
rate un succes colosal pentru sănătatea și 
starea de bine a populaţiei dacă n-ar exista 
un amănunt esenţial: este perfect posibil 
ca vaccinul împotriva gripei să nu aibă ab-
solul niciun efect împotriva instalării bo-
lii. Studiile recente arată că eficienţa vac-
cinurilor împotriva gripelor anuale este 
infimă: ar fi nevoie de vaccinarea a 100 de 
persoane pentru ca unul să beneficieze de 
protecţie... Mai mult, organizaţia Cochra-

ne Collaboration a studiat 36 de cazuri de 
persoane spitalizate pentru complicaţii 
severe cauzate de gripă și a constatat că 31 
dintre aceștia fuseseră vaccinaţi. Pentru a 
merge și mai departe, din cele 52 de stu-
dii despre efectele vaccinurilor împotriva 

gripei, doar două se refereau la copii 
sub 8 ani și doar unul clama eficienţa. 

Acesta fusese făcut acum 30 de ani 
și studiase 35 de copii...
IAU MEDICAMENTELE MAI MULTE 
VIEŢI DECÂT DAU?

Conform statisticilor, peste un mili-
ard de medicamente sunt vândute în 

farmacii, anual, în România. Însă puţină 
lume din afara sistemului știe că medi-
camentele, chiar și banalele analgezice, 
sunt potenţial vătămătoare. Desigur, me-
dicamentele salvează nenumărate vieţi 
însă nu tot ceea ce ne prescriu medicii 
sau recomandă farmaciștii ar trebui să ne 
confere acel fals sentiment de securitate 
și încredere. Un exemplu vine din Marea 
Britanie, unde unul din 11 oameni primeș-
te o reţetă pentru antidepresive, Prozacul 
fiind pe locul întâi. O cifră de patru ori 
mai mare faţă de statisticile de acum 20 
de ani. Pentru a avea dimensiunea clară 
a situaţiei trebuie precizat că literatura de 
specialitate este departe de a explica și în-
ţelege pe de-a întregul efectele antidepre-
sivelor. Mai mult, acestea vin însoţite de o 
lungă listă de efecte secundare, între care 
și tendinţele suicidale. Acestea, conform 
studiilor din ultimii ani, sunt accentuate 
în cazul consumului de antidepresive.
SUNT DIETELE NESĂNĂTOASE?
Anunţuri precum: „Lumea medicală, șo-
cată!” sau „Un nou medicament–minune, 
te ajută să-ţi recapeţi silueta ideală în două 
săptămâni!”,  nu mai sunt de mult reclame 
singulare. Suntem bombardaţi, pe toate 
canalele, de astfel de anunţuri, dar atunci 
când o persoană se adresează medicului 
de familie pentru o recomandare autori-
zată, soluţiile sunt pe cât de diferite pe atât 
de dificil de înţeles. Dacă pe holurile unor 
cabinete pot fi admirate afișe cu reclame, 
pe care medicii le acceptă,  la pastile sau 
prafuri care promit o siluetă perfectă în 
doar câteva zile, alţii ne recomandă ceaiuri 
sau diete ce ne pot pune din nou în formă. 
Adevărul știinţific este că, pe de o parte, 
nu toate persoanele obeze sunt bolnave și 
trebuie tratate – un studiu recent reliefa că 
peste 70% dintre obezi au un risc potenţi-
al de infarct mai mic decât se presupunea 
corelat cu indicele de masă corporală – pe 
de altă parte, imensa majoritate a acestor 
așa-numite medicamente de slăbit nu au 
fost testate nicăieri, iar ceea ce clamează 
nu poate fi probat cu date știinţifice. În ce 
privește ceaiurile din plante care ar avea ca 
efect „topirea” grăsimii, acestea fie conţin 
părţi infime de substanţă activă, fie nu au 
niciun efect asupra grăsimii; dimpotrivă 
consumul excesiv se poate dovedi toxic. 

Iau medicamentele mai 
multe vieţi decât salvează?
Cum este inventată o 
boală? Pe ce criterii sunt
alocate organele 
donatorilor? Medicina
are secretele ei 
întunecate...
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Acasă
Se spune că Dumnezeu, supremul arhitect, a construit Pă-

mântul, această casă a lumii, după legile tainicei lui înţe-
lepciuni. Apoi, preabunul creator a conceput omul, după 
chipul și înfăţișarea sa, să fie propriul lui sculptor și plăs-

muitor de cinste. Așadar, prin poziţia sa în ansamblul creaţiei 
divine, la fel ca și prin propria sa activitate, 
omul poate aspira spre dumnezeire. Iar unul 
dintre cele mai importante eforturi pe care 
omul le face în viaţă este construirea unei 
case, așa cum Dumnezeu a construit lumea.
DESENE RUPESTRE, CARE NE FASCINEAZĂ
Din cele mai vechi timpuri și până astăzi, 
omul a căutat un loc în care să se adăposteas-
că. Însă omul primitiv nu se aciuia pe unde 
apuca. El trăia în peșteri, adevărate galerii de 
artă, unicele pinacoteci ale acestui mare ma-
estru al desenelor primitive, ciudate pentru 
noi și pe care nu le găsim nicăieri în altă parte, 
decât numai în întunericul grotelor.
Tot în pesteri, descoperim și urmele de cenușă 
ale focului pe care și-l aprindea preistoricul în-
aintaș, ca să se încălzească sau să-și frigă car-
nea adusă de la vânătoare. În Epoca Pietrei, 
construcţiile ridicate de omul primitiv erau 
decorate cu vopseluri viu colorate, după cum 
arată mai multe vestigii arheologice. Încă de 
acum 5.000 de ani, din Neolitic, oamenii își 
împodobeau casele și lăcașele de cult cu dese-

ne policrome. În situl neolitic de la Brodgar, din Scoţia, desem-
nat ca patrimoniu mondial, ce cuprinde locuinţe și câteva tem-
ple, au fost identificate, pe câteva dintre pietrele clădirilor, urme 
de pigmenţi coloraţi în roșu, galben, portocaliu. Se presupune că 
erau făcute din minerale colorate, precum hematitul, care con-

ţine oxid de fier, de culoare roșiatică, pisate și 
amestecate cu un liant precum grăsimea ani-
mală, lapte sau ou, pentru a crea un amestec 
fluid, cu ajutorul căruia erau realizate, direct 
pe piatră, desene, adesea în formă de zig-zag. 
Nu se știe dacă toţi pereţii erau astfel decoraţi 
sau dacă aceste pietre ornamentate erau des-
tinate numai unei anumite părţi din clădire, 
care avea o semnificaţie deosebită, cert este 
că, din cele mai vechi timpuri, oamenii și-au 
decorat casele. De ce au făcut acest lucru?
UN OMAGIU ADUS CASEI
Prin eforturile de decorare a casei, oamenii 
preistorici au încercat nu doar să-și perso-
nalizeze locuinţele, ci și să aducă un omagiu 
locului în care trăiesc. Casa devenea, astfel, 
cămin. Casa primește demnitate din partea 
celor care o locuiesc. Dintotdeauna omul s-a 
simţit încărcat cu o menire mai mare decât 
aceea a simplei existenţe biologice. A simţit 
că trebuie să se exprime creativ, de aici și toa-
te desenele rupestre. Dar, creaţia nu trebuie 
înţeleasă ca un act „exterior”, prin care omul 
creează o realitate separată de sine. Omul nu 

Casa este locul 
unde sufletul 
omenesc poate 
găsi pace, con-

fort, liniște, 
dragoste

este un artist pasiv, ci unul activ, care modifică lumea, prin da-
rurile sale creatoare, cu care a fost înzestrat. Construirea unei 
case devine o datorie morală. 
CUM SE TRANSMITE DEMNITATEA
Demnitatea unei case se construiește greu. Începe de la visăto-
rii care au imaginat-o și care, astfel, i-au conferit primele ener-
gii. Trece apoi prin planșa arhitectului care, prin creionul cu 
care o desenează, realizează un schimb de radiaţii. Ajunge în 
mâinile constructorului și se plămădește încet, cărămidă cu că-
rămidă, dar și cu emoţie și sudoare. În cele din urmă, ajunge la 
familia căreia îi este destinată, iar aici demnitatea casei se de-
săvârșește. Casa devine „acasă“, un spaţiu care ar trebui să fie 
cea mai valoroasă comoară a noastră, pentru că se impregnează 
cu cele mai adânci sentimente pe care le avem. Valorile morale, 
caracterul, priorităţile, onestitatea - toate sunt energie, care pă-
trunde în ziduri.
Demnitatea casei înseamnă meritele celor care sunt atinși de 
ea, cu alte cuvinte, cei care sunt adăpostiţi între ziduri. O casă 
care are demnitate stabilește anumite standarde, are rutine, un 
sentiment de ordine și creativitate, așa cum sunt și caracteris-
ticile transmise de Dumnezeu - dragostea, onestitatea și loiali-
tatea.
Sfinţenia casei este puritatea ei în inimă și scop - atmosfera, 
starea de spirit și mediul care este stabilit la început, și purtat 
pe parcursul vieţii. Casa este locul unde sufletul omenesc poate 
găsi pace, confort, liniște, dragoste, e acolo unde trupul poate 

fi refăcut și restaurat. Câţi putem spune că „acasă“ este un loc 
unde familia poate fi reînnoită și restaurată?
SĂ FACEM DIN CASĂ - ACASĂ
În societatea noastră, valoarea casei s-a schimbat dramatic. A 
existat o eroziune lentă a valorii casei și a ceea ce înseamnă ea, 
pentru că există o eroziune a valorii persoanelor al căror rol este 
de a menţine și de a crea structura care permite locuinţei să fie 
un loc de reînnoire. Deși este baza pentru dezvoltarea umană, 
casa a încetat să mai fie centrul activităţii familiale. Se pare 
că, de-a lungul zilei, suntem peste tot, dar nu acasă - la locul 
de muncă, la sala de sport, în mall-uri și restaurante fast-food. 
Ajungem acasă doar ca să cădem în pat, noaptea. În felul acesta, 
casa își pierde din demnitate, și nu ne mai ajută, atunci când 
avem nevoie. Avem o mare putere și o influenţă pentru a crea 
mediul pe care trebuie să-l aibă casa noastră. Pentru că valoarea 
unei case nu este dată de preţul ei. Există o distincţie majoră 
între valoare și preţ. Există, pe piaţă, case în care s-a investit 
foarte mult, din punct de vedere financiar, dar care pentru o 
anumită persoană să nu reprezinte nimic. Și, dimpotrivă, sunt 
locuinţe dragi, cum ar fi casa bunicii, care poate e un bordei, dar 
care are o uriașă valoare. E cămăruţa sărăcăcioasă unde bunica 
gătea cele mai gustoase mâncăruri, pe care și le servea întot-
deauna cu un zâmbet și o vorbă bună, e mângâierea pe care ai 
primit-o după o căzătură, e lumina de lampă la care ai învăţat 
primele litere și căldura blândă a cuptorului. E mai mult decât o 
casă, e un suflet, e demnitatea casei. 
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Colorează și
distrează-te

Printează(A4) 
desenele 
alăturate și 
colorează-le 
folosindu-ţi 
imaginaţia și 
culorile preferate.
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