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Te înscrii gratuit pe
www.schneider-romania.ro/bts2018
sau www.carioca-romania.ro/bts2018
la Tombola celor 700 de premii

LIKE SUMMER

LIKE SCHOOL

Te echipează
gratuit de școală

Te echipează
gratuit de școală

170 de penare Carioca echipate
170 de seturi stilou Schneider
190 de seturi linere Schneider
170 de vouchere a 65 lei fiecare
        Regulamentul și detaliile tombolei BTS 2018 le găsești în paginile web de mai sus
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Poți câștiga la tragerile la sorți zilnice, în perioada 08 – 13.09.2018:

VALOARE TOTALĂ

35160 LEI

190170
170 170 vouchere

&

http://www.schneider-romania.ro/bts2018
http://www.carioca-romania.ro/bts2018
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Let’s make
the Universe
great again!

www.molotow-romania.ro

https://molotow-romania.ro/
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On thecover 

Prima ediție a Dream Family Festival 
a reprezentat și „furtuna perfectă“ 
pentru scoaterea în lume, simultan, 
a două branduri care, aparent, nu 

au nicio legătură – Molotow și Carioca, 
(ambele reprezentate oficial, în România, 
de Scribant Distribution). Invitații, partici-
panții, publicul, organizatorii, amplasa-
mentul, locația ce ne-a fost oferită – re-
țeta perfectă. Vremea, singura variabilă 
incontrolabilă, a fost suficient de rea încât 
să ia pe sus standuri și să dea peste cap 
matricele de calcul ale meteorologilor.
Dincolo de toate, Molotow și Carioca au 
reușit să bucure o sumedenie de copii (și 
nu numai) pentru că, pe lângă o mulțime 
de foi A3, le-am oferit și două Matizuri 
spre a le decora, după dorință. Împreună 
cu, desigur, instrumente adecvate: Cario-
ca Baby, Temperello, Joy și Jumbo – pen-
tru cei mai mici și spray-uri Molotow Urban 
Fine Art și One4All – restului. Ultimii s-au 
ales, pe lângă adicția derivată din utiliza-
rea can-urilor, și cu un lexic îmbogățit din 
argoul grafferilor: tag, bombing, slam dar 
nu în ultimul rând, writer. Pentru că acesta 
din urmă înseamnă artist graffiti. 

a
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Dacă până acum experții în artă și istoricii consi-
derau Buna Vestire ca fiind prima operă atestată a 
marelui Leonardo Da Vinci, o descoperire recentă 
ar putea schimba paradigma. Grație unui observa-
tor atent, pe portretul Arhanghelului Gabriel a fost 
deslușită o semnătură ce seamănă izbitor cu cea 
a desăvârșitului umanist italian. Profesorul Ernesto 
Solari confirmă descoperirea, lucrarea fiind atribuită 
unui Leonardo tânăr, la 18 ani, aflat încă în căutarea 
stilului său unic. Prin urmare, cuvintele minuscule „da 
Vinci Leonardo 1471” de pe portretul aflat în pose-
sia unei familii aristocrate din Ravello vor marca un 
punct istoric în universul artistic.

Ilustrat în nenu-
mărate produc-
ții hollywoodi-
ene, Biroul Oval 
este locul din care 
președintele State-
lor Unite își exercită 
prerogativele. Dacă în 
serialul House of Cards 
(Netflix), președintele apelează 
la toate sforăriile imaginabile ca să-
și mențină scaunul din spatele celebrului birou Resolute desk, în filmul Comoara 
națională, vânătorul de comori, interpretat de Nicholas Cage, găsește indicii 
ascunse, în același birou,  Resolute desk, cadou de la Regina Victoria pentru 
președintele Rutherford B. Hayes, în 1880. Piesa de mobilier, folosită de atunci 
neîntrerupt de toți președinții, a fost realizată din lemnul de stejar englezesc 
al vasului Resolute, ce a participat la expediția arctică britanică. Președintele 
Trump și-a pus amprenta pe designul interior al faimoasei încăperi, la doar 
câteva ore de la instalare, prin amplasarea unui covor cu motive aurii ce l-a 
înlocuit pe cel plin de citate, preferat de Obama.

PRIMA OPERĂ
A LUI DaVINCI

SIMPLUL ACT DE 
A NE IMAGINA 
CĂ NE AMINTIM 
MELODII POATE 
STIMULA COR-
TEXUL AUDITIV 
CA ȘI CUM 
LE-AM AUZI ÎN 
REALITATE...

ATÂT PETRECE 
UN ELEFANT 
ADULT DOR-
MIND, CEL MAI 
PUŢIN DINTRE 
MAMIFERE
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Celebrul "El Concurs de Castells de Tarragona" are loc 
și în acest an, între 24 Iunie și 24 Septembrie și va fi, ca 
din 1948 încoace, o întrecere în care nu contează prea 
mult forța, ci echilibrul între inteligență și energie. 
Asta pentru că esențial pentru a ridica un turn uman 
cu nouă "etaje" este să îl plasezi pe fiecare compo-
nent al echipei acolo unde este cel mai potrivit, acolo 
unde poate da cel mai mult, de la cel mai vârstnic, la 
cel mai tânăr. Aici nu este loc de bravadă, dimpotri-
vă, de alinierea voinței tuturor, în scopul de a realiza 
"castelul" perfect – aceasta este lecția transmisă tu-
turor. Tarragona are patru grupuri care participă la 
concursuri, iar castelele – turnurile umane – își au ori-
ginea în Tarragona și Penedès, în timp ce esența lor 
rezidă din dansurile Valenciei.

Inteligența artificială își face tot mai simțită prezența în toate 
aspectele vieții noastre, iar crearea de noi medicamente nu 
este o excepție. AtomNet, o companie din San Franciso, este pe 
cale să transforme radical modalitățile prin care sunt realizate 
noile medicamente, întrucât apelează la inteligența artificia-
lă pentru a testa variabilele interacțiunii între medicamentele 
pe care le concepe și structurile biologice complexe din corpul 
uman. "Funcționează analizând procesele foarte complexe 
care au loc între moleculele conținute de medicamente și mul-
tiplele reacții din organism, toate aceste procese fiind, practic, 
virtualizate, simulate înainte măcar ca medicamentele să fie 
sintetizate pentru testări. Astfel, câștigăm nu doar foarte mult 
timp – capacitatea de analiză a rețelei noastre neuronale si-
mulate fiind de 1 milion de compuși, zilnic – dar putem genera 
noi traiectorii de cercetare pentru boli considerate incurabile, 
precum cancerul, scleroza în plăci sau Ebola", spune Dr. Kong 
Nguyen, cercetător principal al companiei AtomNet.

CÂNTĂ-
RESC, ÎN 
MEDIE, 

TOATE BACTERIILE
DIN CORPUL UMAN

2,1kgNews
a

Cu un portofoliu ce cuprinde mai 
mult de 70 de magazine Apple și 
o reputație impecabilă, arhitec-
tul Bohlin Cywinski Jackson și-a 
creat, în Silicon Valley, California,  
casa perfectă, după cum susține. 
Și nu fără temei, pentru că a pri-
mit premiul AIA Housing, pentru 
cea mai reușită reinterpretare a 
unui ranch american tradițional, 
adus în contemporan. Casa, pe 
un singur nivel, are o suprafață 
totală construită de 498 m2, este 
clădită în jurul unui arțar japonez 
și are ca elemente centrale lumi-
na și lemnul. Geamurile masive 
permit luminii să inunde interiorul 
dominat de lemn, creând astfel 
o atmosferă perfectă, de calm 
și eleganță. Totul este conceput 
într-un stil minimalist rafinat, iar 
întregul ansamblu amintește de 
elementele introduse de concep-
tul Bauhaus,  specific Californiei 
anilor '70.
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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.schneider-romania.ro

10,98LEI
Preț recomandat

de la:

A.I. POATE INVENTA 
MEDICAMENTE

DESIGN  Á  LA  APPLE  STORE

SPECIALIȘTII AUSTRALIENI SUSŢIN CĂ 
PEȘTII POT CÂNTA PENTRU A-ȘI ATRAGE 
PARTENERII. O FAC SEARA ȘI DIMINEAŢA...

10  aperta_septembrie/2018

https://schneider-romania.ro/page/1/?s=roller+one&post_type=product
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ESTE NUMĂRUL 
„COMPONENTELOR“ 
DIN OCHIUL UMAN 
CARE CONCURĂ LA  
FORMAREA VEDERII

2milioane

MAROCHINĂRIE HI-TECH

După ce au studiat mai bine de trei ani tehnici-
le antice egiptene și grecești de tăbăcire a pie-
lii, cercetătorii de la compania daneză ECCO au 
scos pe piață un material, într-o suită de culori 
vibrante, numit Apparence. Acesta este nimic 
altceva decât piele de bovine, tăbăcită printr-o 

metodă secretă care, în urma procesului de fabri-
cație, devine translucidă, păstrându-și însă toa-
te calitățile precum moliciunea și durabilitatea. 
Aplicațiile vor fi cu siguranță îndreptate mai ales 
către industria modei, gențile și elementele vesti-
mentare căpătând astfel o nouă dimensiune.

News
a

ANTICIPEAZĂ 
CONFLICTELE
Folosind tehnologii conectate la pro-
grame dotate cu inteligență artifici-
ală, capabile să învețe, un grup de 
studenți de la Universitatea Caroli-
na de Sud a publicat un studiu con-
form căruia algoritmii introduși în 
mini-programe asociate cu dispozi-
tive portabile, precum ceasurile sau 
telefoanele inteligente, au prezis, cu 
o acuratețe de 86%, conflictele ce vor 
avea loc între parteneri. Cuplurilor 
care au participat la experiment li 
s-au oferit smartphone-uri și senzori, 
cu ajutorul cărora s-au colectat date 
biometrice (pulsul, temperatura etc.) 
dar și mini-chestionare prin care 
participanții își descriau stările. Co-
roborate, datele au fost prelucrate 
automat de programul dotat cu in-
teligență artificială și interpretarea 
lor a apărut, aproape imediat, pe 
ecranele dispozitivelor utilizatorilor.

PERSOANE 
ESTE DIMENSI-
UNEA IDEALĂ 
A GRUPURILOR 
DE MUNCĂ, 
AȘA CUM AU 
DETERMINAT 
SPECIALIȘTII 
AMERICANI

8-12

Culorile super lavabile ale gamei CARIOCA® sunt produse integral 
în fabrica noastră din Italia. Acesta este motivul pentru care garan-
tăm mamelor și copiilor siguranţă maximă în utilizare și originea 
certă a materialelor folosite în procesul de fabricaţie. Noi utilizăm 
doar coloranţi alimentari și, graţie anilor investiţi în cercetare, ofe-
rim un nivel neegalat al strălucirii și lavabilităţii culorilor.

Mai multe depre gama CARIOCA®

www.aperta.ro
www.carioca-romania.ro

Pentru bolnavii de diabet, de-
pendența de insulină este mai 
mult decât o inconveniență, în 
ciuda progreselor medicale re-
cente. Cu toate acestea, singura 
metodă viabilă de administrare 
este cea injectabilă. Lucrurile s-ar 
putea schimba în viitor, mulțumi-
tă oamenilor de știință de la ETH 
Zurich, care au cercetat posibili-
tatea utilizării unor celule progra-
mate să secrete doza necesară 
de insulină, imediat după ce sunt 
ingerate. Altfel spus, injecția du-
reroasă ar putea fi înlocuită cu o 
cafea delicioasă. 

INSULINĂ
ADMINISTRATĂ
CU CAFEA

Probabil că erau „fff dulci” și cu cer-
titudine mai gustoși decât cei din Dă-
buleni, dar cei doi pepeni japonezi din 
soiul Yubari s-au vândut cu nici mai 
mult, nici mai puțin de 29.000$! Adi-
că prețul unei mașini decente. Shinya 
Noda, președintele unei companii din 
domeniul comerțului cu legume, este 

câștigătorul licitației. Acesta a decla-
rat că a intenționat să stabilească un 
record, dar și că dorește să împartă 
fructul de lux cu toți clienții săi. În mod 
interesant, japonezii nu consideră ges-
tul drept exagerat, obiceiul de a oferi 
fructe scumpe pe timp de vară fiind o 
veche tradiție. 

DOI PEPENI,  LA 29.000$

27,99 LEI
Preț recomandat
de la:

https://carioca-romania.ro/produs/carioca-baby-1-6-set/
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Cercetătorii de la universitatea americană MIT au pus la punct 
un program informatic inteligent, care poate vedea în viitor, 
peste două secunde. Inteligența artificială a fost „educată” să 
prevadă comportamentul unor cupluri, atunci când se întâl-
nesc: se vor îmbrățișa, vor da mâna, se vor săruta. Trainingul 
la care a fost conectat programul, pentru a învăța comporta-
mentul uman, a constat în vizionarea unor seriale TV precum 
The Big Bang Theory și The Office, urmarea fiind o rată de 
succes a prezicerilor de  43%. Am putea spune că este un suc-
ces, dar, în comparație cu capacitatea oamenilor normali, de 
a prognoza viitorul comportament, de 71%, pare încă un rezul-
tat modest. Însă, dată fiind capacitatea uriașă de a învăța a 
programului, probabil că în curând vom asista la o dublare a 
ratei de succes.

DIN TOTA-
LUL VIE-
TĂŢILOR 

MARINE TRĂIESC ÎN 
PREAJMA RECIFURI-
LOR DE CORALI

A MĂSURAT CEA MAI LUNGĂ
ARUNCARE DE BUMERANG. PERFOR-
MANŢA APARŢINE UNUI AMERICAN

25%

427,2 metri
Undeva, în țara Galilor, lângă Newport, a fost îngropat, 
accidental, un hard-disk în valoare de peste 8 milioane de 
dolari. În 2009, James Howells a decis să-și încerce noro-
cul într-o nouă, pe atunci, formă de câștig on-line, numită 
Bitcoin. După ce a obținut mai mult de 7500 de credite în 
moneda virtuală, s-a plictisit și a depozitat discul cu „porto-
felul virtual” într-un dulap, apoi, după câțiva ani, l-a arun-
cat la gunoi. Acum, după ce Howells a văzut cum valoarea 
Bitcoin a atins o valoare uriașă, a încercat să recupereze 
drive-ul, săpând, necontenit, în groapa de gunoi comunală. 
Fără succes, până acum...

News
a

AVERE UITATĂ PE HARD

ROBOŢII CITESC SENTIMENTE

CE E ÎN MÂNCARE?
DietSensor facilitează viața persoa-
nelor care, pentru motive medica-
le sau care pur și simplu doresc să 
fie mai conștiente, au nevoie să cu-
noască exact compoziția produse-
lor alimentare pe care le consumă. 
Doar un singur clic și senzorul mole-
cular receptor analizează produsele, 
transferând apoi informațiile nutriți-
onale smartphone-ului, prin interme-
diul aplicației dedicate. Adio cântărit 
și calculat calorii și proteine. 

POATE PETRECE ÎN 
AER DRONA AQUILA,
CONSTRUITĂ DE 
FACEBOOK, ÎN INTEN-
ŢIA DE A FURNIZA 
ACCES GRATUIT LA 
INTERNET, GLOBAL

3 luni

În provincia chineză Hunan, un lu-
crător, îmbrăcat în haine roșii, ce-l 
întruchipează pe zeul înălțimilor, 
aruncă, pentru turiști, plicuri roșii 
ce simbolizează prosperitatea, în 
genunea ce pare nesfârșită. Pe cei 
aproape 330 metri, cât măsoară 
peretele vertical, este desfășurat 
cel mai înalt lift exterior din lume.

LIFTUL CELOR
100 DE DRAGONI

53
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Culori la superlativ
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OGLINDIRE
ÎN VIITOR

Chiar dacă Dirror nu este prima 
oglindă inteligentă de pe pia-
ță, se poate afirma cu tărie că 
este cea mai complexă dintre 
toate. Grație sistemului de ope-
rare Windows 10, cu care este 
dotată, oglinda este, practic, 
asistentul perfect în viața de zi 
cu zi – poate funcționa ca ramă 
foto, feed pentru știrile din do-
meniul ales, ca radio sau televi-
zor, player hi-fi pentru muzică, 
browser de internet, ceas cu 
designul preferat, poate afișa 
prognoza meteo și multe alte-
le. Toate acestea sunt afișate 
pe un ecran touchscreen Ultra 
HD; sistemul este dotat cu o 
memorie de 32 Gb și este dis-
ponibil în trei dimensiuni, cel 
mai mic ecran având diagona-
la de 10 inch. 

Un proiect demarat în 2006, în 
Oregon, Statele Unite, și-a fixat, 
de la bun început, țeluri care pot 
părea neverosimile: să genereze 
mai multă energie decât consu-
mă și să recicleze fiecare strop de 
apă. The Desert Rain House este 
cea mai eficientă de pe planetă 
și, totodată, cea care are cel mai 
mic impact asupra mediului. Con-
cepută de firma de arhitectură To-
zer Design, Desert Rain House este 
o minune de la exterior la interior: 
pentru structură, exterior și interior 
s-a utilizat exclusiv lemn de origi-
ne locală reciclat de la un ham-
bar; energia este furnizată doar 
de panourile solare, amplasate pe 
acoperiș, iar sistemul de reciclare a 
apei – o adevărată provocare încu-
nunată de o reușită extraordinară 
a inginerilor – este, în esență, com-
pus din multiple sisteme de filtrare. 
De remarcat, în casă nu există ni-
ciun element din plastic!

EPIDERMA 
(PIELEA) OMU-
LUI POATE 
ARDE ÎN DOAR 
15 MINUTE 
DE EXPUNERE
LA SOARE

EXCEDENT ENERGETIC

MISTERE
DEVOALATE

Amazon, pădurea virgină din America de 
Sud, este una dintre ultimele redute nedesco-
perite complet. Dacă pe hărțile editate în anii 
'60-'70 încă erau zone marcate cu alb, semn 
al totalei lipse de informații, acum, acestea 
au dispărut aproape complet și grație scană-
rilor efectuate prin sateliți.
O altă cauză a eliminării necunoscutelor ge-
ografice sunt defrișările masive, din ultimele 
decenii care au lăsat, în locul pădurilor tro-
picale, câmpuri aproape lipsite de vegetația 
odată luxuriantă. Odată cu defrișările însă, 
au fost dezvăluite noi mistere care zăceau as-
cunse, de milenii: au fost identificate, cu aju-
torul dronelor, peste 450 de situri cu forme 
circulare sau rectilinii, dispuse pe o suprafață  
de peste 13000 de kilometri pătrați. Ce civili-
zație apusă le-a construit și în ce scop, rămân 
deocamdată întrebări fără un răspuns precis.

News
a

since 1934

n o t e b o o k s  •  n o t e p a d s  •  b a g s  •  a c c e s s o r i e s

w w w . b l o c - r h o d i a . c o m
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MadC este unul dintre cei mai talentaţi street-artiști 
din Germania și unul dintre ambasadorii exponen-
ţiali ai Molotow. Petrece mai mult de jumătate de an 
în afara Germaniei, creând artă alături de oameni 

talentaţi – grafferi, pictori, peisagiști și artiști video.
Confesiuni sau detalii despre viaţa Claudiei Walde, numele din 
acte al celei cunoscute drept MadC.
Cum te-ai semnat, prima oară, pe un perete?
Din 1998, când am facut-o prima oară, și până acum, doar MadC.
Ești parte din vreun crew?
Sunt membră a Bandits Crew (Germania, Franţa, USA & Aus-
tralia) din 2001 și, din 2007, și Wallnuts Crew.
Unde poţi spune că ești acasă?
Călătoresc foarte mult, mai ales în ultimii ani și acasă este, prac-
tic, acolo unde dorm și mănânc. Totuși, Germania, unde m-am 
născut, crescut și format ca artist, este, cu siguraţă baza mea.
Cum te vezi ca street-artist?
Cred că sunt foarte ordonată, îmi plac designurile clare, cu tușe 
net definite, aleg cu foarte multă atenţie culorile pe care urmea-
ză să le folosesc pentru că nu vreau să improvizez prea mult. Îmi 
place ca lucrările mele să nu pară încărcate inutil, chiar dacă 
detaliile sunt favoritele mele.
Ce artist te-a influenţat mai mult până acum?
Eu am fost fascinată de revistele tematice urban și street art și 

acolo am auzit pentru prima oară de Dare, Swet, Seen, Toast și 
Amok. Ei, fiind niște legende, îmi influenţează încă stilul.
Din lucrările tale, indiferent că sunt murale sau realizate pe 
canvas, transpare o calitate deosebită a execuţiei ... 
Da, este foarte adevărat, am studiat design și animaţie și, de 
fapt, așa îmi câștig pâinea. De când eram copil, am desenat me-
reu, cu mult înainte de a începe să folosesc spray-urile. Trebuie 
să mărturisesc, în ultimii 10 ani, am participat la foarte multe 
cursuri, ca să pot înţelege și învăţa mai multe tehnici artistice. 
Asta mi-a elevat simţul proporţiilor și echilibrul culorilor. 

www.molotow-romania.ro

ONE4ALL
ACRYLIC MARKER

Showcase
a

artă pe stradă și în galerii
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https://molotow-romania.ro/produs/one4all-127hs-basic-set-1-10/
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Showcase
a
Straker

La prima vedere, arta lui Straker pare un 
aranjament vibrant de lumini fluorescente. 
Tuburi cu gaz neon împletite cu măestrie, 
aranjate apoi pe pereţi – de unde și porecla 

„the Muralist”. Din imaginaţia lui rezultă un Las 
Vegas-by-night miniatural, dar la fel de vertical și 
îndrăzneţ. Numai că un ochi atent observă imedi-
at o discrepanţă în lucrările australianului: lumina 
fluorescentă este o iluzie, iar tuburile neon sunt li-
nii bidimensionale, trasate cu vopsea, din spray-uri 
de grafitti. Prin tehnica neon glow, Straker imită 
atât de bine efectul încât sfidează pur și simplu sim-
ţurile. A început să facă asta în Perth, locul unde s-a 
născut, apoi în Melbourne și acum o face în toată 
lumea. Subiectele muralistului sunt pline de culoa-
re, dinamism și umor, adică exact ce trebuie acolo 
unde cenușiul anost al orașului trebuie alungat. Pe 
Straker îl puteţi urmări și pe Instagram, pe pagina 
personală @muralist.  www.instagram.com/muralist

illusion of Illumination
www.molotow-romania.ro

GRAFX
UV-FLUORESCENT

https://molotow-romania.ro/produs/uv-fluorescent-basic-set-1/
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Artă
a Lucrările artistei slovace, stabilită 

în Texas, Katarina Janeckova, 
sunt inundate de erotism deși 
sentimentul privitorului este că 

asistă, neinvitat, la povești de dragos-
te profunde, intime și intense. Totuși, 
un „detaliu“ lipsește cu desăvârșire din 
lucrările tinerei – bărbaţii. În schimb, 
femeile sunt galvanizate, în văpăile 
amorului, de urși negri sau maro, înfă-
ţișaţi în tușe detașate realizate în acua-
relă sau acrilice. „Pentru mine, ursul 
este substitutul perfect pentru bărbat, 
în universul tablourilor mele“, explică 
Janeckova. „Pictez acei urși ca figuri 
simple și ciudate pentru că lasă loc de 
interpretări, îţi invită mintea să fanta-
zeze. Totodată, permite femeii să ocupe 
locul central în creaţiile mele, un loc 
care depășește reziduul femeii-obiect, al 
femeii-model, al femeii lipsite de perso-
nalitate. Eu permit personajelor mele fe-
minine să se exprime, să își arate latura 
ascunsă, să se bucure – alături de «urs» 
sau de cine poftesc – de tot ce visează. 
Câteodată, alegoriile sunt mai mult în 
mintea mea – și a privitorilor – decât în 
realitatea pânzei, dar asta face parte din 
jocul în care invit lumea“.
Studio d'Arte Raffaelli din Trento, Ita-
lia, este doar unul dintre popasurile pe 
care lucrările artistei le-a făcut, în lume: 
„Pentru mine este relevant să descopăr 
că oamenii se regăsesc în lumea pe care 
le-o pun în faţa ochilor, că unii au cura-
jul să se confeseze și că, astfel, îi ajut să 
se elibereze de povara convenienţelor 
și stereotipurilor. Fie că sunt în Trento 
sau Tokyo, Los Angeles sau Bratislava, 
observ că, în esenţă, lumea e la fel – are 
aceleași aspiraţii, aceleași dorinţe, ace-
leași speranţe.
Eu am crescut în Slovacia și, pe când 
eram puștoaică, sexualitatea era deja 
peste tot în jurul meu – televiziune sau 
internet, reviste și localuri. Perioada 
aceea este cea care mi-a influenţat de-
finitiv percepţia și viziunea asupra lu-
mii. În timp ce hălăduiam pe Internet, 
am dat peste un website unde cupluri de 
anonimi postau imagini intime sau pur 
și simplu din viaţa lor cotidiană, pur-
tând măști pe faţă pentru a nu fi recu-
noscuţi.
A fost primul meu moment de revelaţie 
– oamenii aceia puteau fi oricine, puteau 
fi vecinii mei, puteau fi rude de-ale mele. 
Atunci am înţeles că nu poţi știi nicioda-
tă, cu certitudine, ce fac oamenii în inti-
mitatea lor. Mă simţeam de parcă desco-
perisem o comoară ascunsă umanităţii 
de prea multă vreme, o comoară plină de 
lucruri ciudate, de mister, de dorinţă, de 
dragoste, de atașament și de credinţă.
De atunci am rămas curioasă cum va re-
acţiona lumea dacă o pictez din perspec-
tiva asta“.  www.katarinajaneckova.com

Katarina
Janekowa
povești de 
dragoste

www.molotow-romania.ro

URBAN 
FINE ART
ACRYLIC SPRAY
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https://molotow-romania.ro/produs/urban-fine-art-artist-acrylic/
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45,89LEI
Preț recomandat

de la:

https://schneider-romania.ro/produs/roller-schneider-ray/
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Prima zi de școală este așteptată cu 
nerăbdare de copii, dar nu numai… 
Și pentru părinţi este o zi specială, 
care  schimbă ritmul de viaţă al în-

tregii familii, apar noi reguli. Acest lucru 
poate cauza probleme, la început, care ar 
trebui să fie abordate cât mai curând posi-
bil, pentru că cel mic are nevoie de sprijin, 
pentru a face faţă noilor provocări. 
PRIMA ZI DE ȘCOALĂ
Pentru a fi înţeleasă ca un eveniment im-
portant, această zi poate fi sărbătorită în 
familie, organizând, în avans, o petrece-
re foarte specială - o excursie la grădina 
zoologică, o plimbare în parc, alături de 
cei mai buni prieteni, sau un picnic sur-
priză. Dar, puiul trebuie să fie echipat cu 
toate cele necesare. Printre acestea se 
numără, desigur, un ghiozdan pe măsu-
ră, care neapărat trebuie să fie selectat 
în funcţie de aspectele ergonomice, dar 
și instrumente de scris atractive, astfel 

încât cel mic să fie dornic să le folosească. 
Poţi alege din gama Schneider, stilouri-
le cu peniţă solidă, din oţel inoxidabil, și 
rezerve standard de cerneală, cu design 
distractiv, potrivite atât pentru fete cât și 
pentru băieţi, sau poţi opta pentru seturi-
le formate din stilou, roller și pic, extrem 
de folositoare pentru corectarea micilor 
greșeli. De o calitate excepţională, prac-
tice și comode, instrumentele de scris 
Schneider sunt prevăzute cu un manșon 
de prindere, sunt potrivite, atenţie!, atât 
pentru dreptaci, cât și pentru stângaci, 
și, un aspect poate important, sunt foar-
te accesibile ca preţ. Copilul va fi tot mai 
dornic de a merge la școală și, în prima zi, 
va simţi fluturași în stomac, de emoţie.
ROLUL PĂRINȚILOR
Mai ales în prima perioadă, este impor-
tant să prezinţi interes faţă de ceea ce se 
întâmplă la școală, să afli cum se simte 
acolo puiul, dacă îi place noua învăţătoa-
re, dacă și-a făcut prieteni. Ar trebui să 

respecţi o regulă importantă, care se apli-
că, desigur, nu numai în acest caz: ascultă 
și învaţă să pui întrebările potrivite. Co-
piii își stabilesc alte priorităţi decât adul-
ţii. Ceea ce pare a fi important, pentru 
tine, în rutina zilei de școală, poate fi un 
amănunt lesne de trecut cu vederea, pen-
tru cel mic. Astfel, copilul nu-și va mai 
aminti cât timp a durat ora de curs, sau 
dacă profesorul a vorbit cu voce tare. La 
întrebarea „Cum a fost azi, la școală?”, co-
pilul va răspunde cu un foarte sec „bine”. 
Astfel că, pentru a-l face să vorbească, e 
necesar să-l îndemni să facă un portret 
al învăţătorului, să picteze, în cuvinte, o 
imagine cât mai fidelă. Ascultă, printre 
cuvinte, cum s-a simţit micuţul. În cazul 
în care are probleme cu temele, sau cu 
confortul, încurajează-l și ajută-l, dar nu-i 
face tu treaba. Este foarte important ca 
puiul să înveţe să-și rezolve problemele pe 
cont propriu. Ar trebui să-i acorzi sprijin 
și să-i oferi sugestii.
UN START BUN
Micuţii au nevoie să se concentreze, să fie 
atenţi, la școală, pentru a avea rezultate 
bune. Astfel, pregătirea copilului poate 
garanta că acesta își începe ziua puternic 
și în formă. De aceea, puiul are nevoie de 
somn. Majoritatea copiilor se trezesc foar-
te devreme, prin urmare, este necesar să-i 
asiguri un program de somn sănătos. Co-
piii de școală primară ar trebui să doarmă 
cel puţin 10 ore pe noapte, însă, în unele 
cazuri, această perioadă poate fi mai mare. 
Un mic dejun sănătos îi oferă puiului 
energie. O combinaţie echilibrată de sub-
stanţe nutritive înseamnă carbohidraţi, 
proteine și fibre. Cerealele cu fructe și lap-
te sau iaurt sunt potrivite ca o sursă dura-
bilă de energie. Cu toate acestea, trebuie 
să te asiguri că amestecul de cereale nu 
conţine prea mult zahăr. Permite-i timp 
să mănânce în tihnă și oferă-i o atmosferă 
relaxantă. 
La școală, copilul are nevoie de o gustare 
de înaltă calitate. Un fruct și un sandvici 
cu brânză și ardei poate fi o alegere bună. 
Evită însă dulciurile. Zahărul este o sur-
să rapidă de energie, dar nivelul de zahăr 
din sânge scade brusc apoi și copilul este 
obosit și neatent.
DACĂ PUIUL ARE PROBLEME?
Cu tot entuziasmul unui nou început, la 
școală pot apărea probleme: din când în 
când, fie dificultăţi în a învăţa, fie neînţe-
legeri cu profesorul sau cu ceilalţi colegi. 
Acum, este important să-i consolidezi în-
crederea. Stai ferm în faţa lui și ai încre-
dere în afirmaţiile sale. În prima etapă, 
ar trebui să încurajezi copilul pentru re-
zolvarea problemelor sale. Sugerează-i să 
vorbească cu învăţătorul/profesorul des-
pre dificultăţile pe care le are și să găseas-
că împreună soluţii. Acest lucru se aplică 
atât în cazul în care puiul este intimidat 
de alţi copii, dar și atunci când există di-

Începe școala!

Copii &parenting
a

BioBase
Pix realizat 90% 

din materiale
bio-degradabile.

Tehnologie
Viscoglide®pentru o 
experiență a scrisu-

lui excepțională. 
Produs CO₂ neutru.

Ocrotim natura!

Made in Germany

2,29LEI
Preț recomandat

de la:

https://schneider-romania.ro/produs/pix-schneider-k15/
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Set stilou Easy
•Vârf din oțel inoxidabil

•Ergonomic
•Funcționează cu 

patron de cerneală 
standard

•Potrivit atât pentru 
dreptaci cât și pentru 

stângaci
•Blisterul conține:

1 stilou + 2 rezerve

•Cerneală cu strălucire
maximă și rezistență UV
•Corp complet reciclabil
•Poate evidenția mai mult
de 15.000 de cuvinte
•Grosime scriere: 1-5 mm
•Set cu două culori diferite

Textmarker Job

Made in Germany

Acuarele

Set Neon

•Culori strălucitoare ușor 
de diluat în apă și de 

combinat pentru a obține 
o mulțime de nuanțe

•Pensule cadou
•Setul conține 24 de culori

•Corp clasic, rotund
•Vârf conic rezistent la apăsare
•Grosime de scriere: 1-4,7 mm
•Cerneală non-toxică. Se curăță ușor
•Capac ventilat, antisufocare
•Setul cu 8 carioci, culori fluorescente

3,79LEI
Textmarker Job
Preț recomandat

Set Carioca Neon
Preț recomandat

Set Acuarele
Preț recomandat

25,19LEI
Set Stilou Easy

Preț recomandat

ficultăţi de învăţare. Cu toate acestea, ar 
trebui să reacţionezi în cazul în care co-
pilul nu este de încredere. Planifică o în-
tâlnire, anunţată, cu învăţătorul, în care 
să discuţi problemele copilului. Împreună 
cu profesorul, caută soluţii.
Și, întotdeauna, încurajează copilul. 
Sancţiunile pot să nu aibă rezultatul 
scontat, dimpotrivă, pot determina puiul 
să-și piardă dorinţa de a învăţa. Acest lu-
cru este valabil și în cazul cadrelor didac-
tice. Dacă observi că stilul de predare al 
profesorului nu se potrivește copilului, ar 
trebui să iei în considerare chiar mutarea 
lui la altă școală. Deoarece școala elemen-
tară decide cât de mult iubește puiul școa-
la și cât de bine învaţă.
TEMELE – FACTOR DE STRES
Temele zilnice atârnă ca sabia lui Damo-
cles deasupra multor familii. Copii 
obosiţi, supăraţi și copleșiţi domină du-
pă-amiezele sau serile în familie de prea 
multe ori, și umbresc, de obicei, timpul 
petrecut împreună.
Pe de altă parte, temele înseamnă o apro-
fundare a materialelor de curs. Din acest 
motiv, este important ca micuţii să-și facă 
temele. Așadar, părinţii ar trebui să ofere 
sprijin, în cazul în care copiii sunt cople-
șiţi, nu au înţeles materia predată sau pur 
și simplu nu înţeleg ce au de făcut. Așa-
dar, părinţii trebuie să dezvolte strategii, 
astfel încât temele să fie făcute cât mai 
repede posibil și fără stres.
ORA PENTRU TEME
O zi de școală este comparabilă cu efor-
tul unei zile de muncă. Nu e de mirare 
că micuţii sunt epuizaţi și au nevoie de o 
pauză. Astfel, după prânz, e bine să îi ofe-
ri puiului o perioadă de odihnă. Cu toate 
acestea, această perioadă ar trebui să fie 
clar definită, nu numai în raport cu inter-

valul de timp, dar, de asemenea, și în ceea 
ce privește activităţile care trebuie dema-
rate peste zi. Majoritatea copiilor au nevo-
ie încă să se joace, dar același lucru este 
valabil pentru lectură sau muzică. Puiul 
se poate întâlni cu prietenii, sau începe 
un proiect de artizanat, poate să deseneze 
sau să picteze – culorile destinate artelor 
plastice de la Carioca sunt nu doar vii și 
persistente ci și garantate în ce privește 
calitatea iar formularea lor specială, total 
non-toxică, le recomandă chiar și copiilor 
sub 6 ani – în așa fel încât pauza să nu în-
semne neapărat somn. 
CE TEME AI?
O problemă des întâlnită este că puiul 
nu știe ce are de făcut. De obicei, sarci-
nile sunt date la sfârșitul orei. În acest 
moment, copiii reacţioneză diferit. Mulţi 
sunt deja cu gândurile în altă parte, semn 
că temele nu sunt deloc o prioritate. Aici, 
un apel telefonic la unul dintre colegi sau 
chiar alăturarea la un grup WhatsApp 
poate ajuta puiul, însă acesta nu ar tre-
bui să devină un obicei. Copilul trebuie 
să conștientizeze faptul că e de datoria lui 
să-și noteze temele.
Un planificator poate fi util pentru struc-
turarea temelor. Acest lucru poate fi 
realizat folosind produse de la Carioca – 
creioane colorate sau carioci, într-o mul-
titudine de nuanșe și forme, prezentate 
pe pagina oficială www.carioca-romania.
ro – așa încât orarul să fie nu doar atractiv 
ci și un proiect personal și… personalizat.
COPIL LENEȘ
Copiii tărăgănează rezolvarea temelor, 
le fac încet, anevoie, din diverse motive. 
Adesea, aceștia nu au pur și simplu nicio 
dorinţă, sunt obosiţi sau au nicio motiva-
ţie. Alteori, cerinţele sunt excesive. Aici, 
părinţii pot acorda ajutor. Cu toate aces-
tea, trebuie să te asiguri că soluţiile sunt 

explicate, poate diferit decât sunt predate 
în școală, și că nu-i faci tu tema. Oferind 
soluţiile mură în gură, nu-ţi ajuţi copilul. 
E adevărat, tema va fi făcută, dar copilul 
nu se alege cu nimic. De obicei, poţi să 
faci lucrurile în diferite moduri, dar prea 
multe opţiuni pot conduce la confuzii, în 
special în cazul în care puiul oricum are 
probleme de înţelegere.
Dacă un copil este pur și simplu leneș sau 
nu are chef, îi poţi acorda o jumătate de 
oră pauză. Responsabilitatea apoi o poar-
tă copilul, iar el trebuie să-și asume con-
secinţele temelor nefăcute. Dar, e bine să 
știi că timpul petrecut de un copil la teme 
variază în funcţie de nivelul său. Ţinând 
cont de vârsta lui, timpul de lucru indivi-
dual al copilului poate fi de maxim:
• clasa I: 30 de minute pe zi
• clasa a II- a până într-a III-a inclusiv: 45 
de minute pe zi
• clasa a IV- a: 90 de minute pe zi
• clasele V - VIII: 120 de minute, zilnic.
„LOCUL DE MUNCĂ“ IDEAL
Camera unde puiul trebuie să-și facă te-
mele trebuie să fie cât mai săracă în sti-
muli vizuali. Astfel, în câmpul vizual 
al micuţului nu trebuie să fie jocuri sau 
jucării, telefoane sau tablete care distrag 
atenţia. De asemenea, evită supraîncăr-
carea biroului, cu obiecte care nu folosesc 
temelor - cărţi și caiete, instrumente de 
scris, de colorat. Chiar dacă, potrivit opi-
niei populare, muzica ajută la o mai bună 
concentrare, este contra-productivă, dis-
trăgând atenţia.
ÎN LOC DE EPILOG
Temele sunt, de multe ori, un subiect obo-
sitor, care se poate extinde un pic, deve-
nind drama familiei. Eforturile pentru a 
găsi soluţii, împreună cu copilul, rămân, 
de multe ori, în actualitate, până la termi-
narea școlii. Așadar, răbdare! 

LIKE SUMMER

LIKE SCHOOL

10,39LEI 21,99LEI

https://schneider-romania.ro/produs/textmarker-schneider-job/
https://carioca-romania.ro/produs/carioca-neon-8-set/
https://carioca-romania.ro/produs/acuarele-24-set/
https://schneider-romania.ro/produs/set-stilou-schneider-easy-corry/
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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:

Reţete
a OUĂ PROASPETE

Conform normelor, 
acestea au ca termen 
de valabilitate 21 de 
zile, de la data produ-
cerii. Pentru a testa 
prospeţimea, oul ne-
fiert se introduce în 
apă cu sare: dacă este 
proaspăt, oul se va 
scufunda. Acest fapt 
se datorează porozită-
ţii cojii; astfel, pe mă-
sura trecerii timpului,  
din ou iese apa și intră 
aer, mai ales dacă nu 
este ţinut la frigider.

LISOZIMA
Albușul conţine aceas-
tă enzimă, de aseme-
nea prezentă în la-
crimi, salivă și lapte. 
În 2015, cercetătorii de 
la University of Cali-
fornia at Irvine (SUA) 
au dezvoltat o metodă 
de rupere a legături-
lor chimice create de 
enzimă, în albuș, când 
este supus încălzirii.

HIDROGEN
SULFURAT

Mare parte din aroma 
ouălor se datorează 
acestei molecule, care 
se formează când pro-
teinele din albumină 
sunt "dezlegate" și eli-
berează atomii de sulf. 
Este mirosul specific, 
pe care popular îl nu-
mim "ouă clocite"...

Vă imaginaţi că știţi să pră-
jiţi un ou? Cel mai probabil, 
răspuns greșit, pentru că este 
o artă greu de stăpânit. Iată 
cheile (știinţifice) pentru a găti 
perfect, cel mai banal fel de 
mâncare.

marginile prăjite mai tare ale albușului...
Chimistul și scriitorul Harold McGee, 
în lucrarea sa "Despre Mâncare și Gătit", 
propune o alternativă atunci când prăjim, 
la tigaie, oul: să îl împăturim, exact când 
începe să se coaguleze, protejând astfel 
gălbenușul și menţinându-l cremos. O 
altă nuanţă pe care o adaugă el este aceea 
de a săra oul înainte de a-l pune în tigaie 
– în definitiv, atât sarea cât și acizii au ace-
lași efect: fac proteinele să se combine dar 
nu le lasă să se unească prea mult, ceea ce 
are drept rezultat posibilitatea de a păstra 
oul mai cremos.
Dacă nu era suficient, Myhrvold ne ofe-
ră și soluţia pentru ouăle fierte perfect. 
După ce a studiat cu mare atenţie toate 
opţiunile, fostul vice-președinte pentru 
tehnologie al Microsoft a definit o proce-
dură în doi pași: oul se introduce în apa 
clocotită, pentru o scurtă perioadă de 
timp, astfel încât să fie declanșat proce-
sul de gelifiere; apoi, oul este gătit în alt 
vas, la o temperatură mult mai mică sau 
într-o mașină de gătit cu aburi, pentru a 
păstra consistenţa perfectă și echilibrul 
dintre albuș și gălbenuș.
Textura ideală este obţinută, conform 
calculelor, la temperatura de 640C, păs-
trând oul în cuptorul cu aburi 35 de mi-
nute. Pentru a-l decoji, suntem sfătuiţi să 
lăsăm oul gătit la temperatura camerei, 
timp de două minute, pentru a se răci. 

Cei mai exigenţi bucătari au ară-
tat, în nenumărate ocazii, că 
acest fel de mâncare este, de cele 
mai multe ori, pregătit necores-

punzător. Dacă analizăm atent, oul este 
un ingredient cu proprietăţi aproape ma-
gice. Când este crud, este lichid dar, când 
este încălzit peste 55° C, proteinele care-l 
formează interacţionează și devin o reţea 
tridimensională, ce împiedică moleculele 
de apă să se miște. Rezultatul este un gel 
solid, care, după acţiunea căldurii, nu-și 

va mai recăpăta niciodată starea lichidă.
Dificultatea prăjirii constă în faptul că 
translaţia de la lichid la solid nu se face 
omogen, de vreme ce albușul se prăjește 
la o temperatură inferioară gălbenușului.
RECONCILIERE
Din aceste motive este extrem de dificil să 
obţinem, din cele două părţi comestibile 
ale oului, o structură omogenă, perfectă, 
cu o textură impecabilă, după ce-l scoa-
tem din tigaie. Cu excepţia situaţiei în 
care gătim separat albușul și gălbenușul, 
așa cum propune Nathan Myhrvold, fizi-

cian și autor al cărţii The Modernist Cui-
sine, o lucrare considerată o operă de artă, 
dacă nu chiar biblia gătitului avangardist. 
Specific, fizicianul prăjește ouăle, folo-
sind o mașină de gătit cu aburi: întâi pune 
o tigaie  antiaderentă, cu ulei,  și prăjește 
albușul la exact 790C, pentru fix 15 minu-
te. Apoi, pune gălbenușul crud în mijlocul 
albușului (încă nefăcut) din tigaie și dă, 
din nou, la cuptorul cu aburi, setat la 630C 
pentru încă 25 de minute. Partea proas-
tă a acestui sistem este că așa pierdem 
partea mai crocantă a festinului culinar, 

PERFECT
Ouă gătite
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ogarul afgan
zeul canin

Când educaţi câinele 
să meargă în lesă faceţi 
numai asta, mai ales pe 
stradă, nu discutaţi la te-
lefon, nu socializaţi în mod 
constant, ci concentraţi-vă 
la prietenul vostru!

IMPORTanT

Plimbări
în lesă
Câinele trebuie lăsat să își consume 
energia înainte de a începe educa-
ția. Dacă a stat mult închis în cușcă, 
sau în culcușul lui, când erați plecat, 
lăsați-l să se joace puțin înainte să 
începeți plimbarea, dar nu-l obosiți 
pentru că nu va mai fi atent la lecții-
le pe care trebuie să și le însușească. 
Trebuie să mai rețineți un lucru: câine-
le e ca un copil, nu se poate concen-
tra prea mult timp asupra exercițiilor 
și, pe de altă parte, nu toți câinii sunt 
egali – unii învață mai repede decât 
alții – aceștia din urmă având nevoie 
de mai mult timp. Îmbinați educația 
cu joaca, indiferent dacă aveti un 
câine adult sau unul foarte tânăr. O 
„ședintă de lucru” nu trebuie să de-
pășească 10 - 15 minunte (chiar mai 
puțin, cu puii) și nu mai mult de 2-3 
ședinte pe zi. În timpul plimbării, însă, 
atunci când începeți să-l obișnuiți cu 
lesa, va trebui să țineți cont că lecția 
va dura doar cât  durează plimba-

rea. În timp ce îl învățați să meargă în 
lesă, trebuie să începeți cu comenzi 
simple, esențiale – cum ar fi coman-
da „stai” când doriti să se oprească și 
trageti ușor de lesă. E bine să îi spu-
neti „stai” de câte ori aveți de gând 
să vă opriți pentru ceva. Nu smuciți 
lesa, pentru că bunul vostru prieten 
nu are de unde să știe ce a greșit. 
Recompensați-l atunci când este as-
cultător. Nu purtați monologuri lungi, 
pline de explicații cu el – nu doar că 
își va pierde atenția dar nici nu va ști 
ce vreți, de fapt, de la el. Lucrul cel 
mai important, probabil, în educarea 
deprinderilor de bază pentru câinele 
vostru este, de fapt, atitudinea dvs. 
– nu fiți stresați, anxioși, nervoși și, în 
general, păstrați o atitudine detașa-
tă – pentru că starea dvs. de spirit 
se va transmite, întocmai, și câinelui. 
Încercați să faceți din plimbare o plă-
cere, să o transformați dintr-o rutină, 
într-un moment de relaxare.

Originar din Afganistan, este o 
rasă foarte veche, considera-
tă descendentă a marelui Ogar 

egiptean – una din legendele canine 
care persistă până în zilele noastre. Pe 
pereții unor grote din regiunea Balk, 
din nord-estul Afganistanului, s-au gă-
sit diferite inscripții și desene reprezen-
tând ogari afgani a căror existență este 
certificată, deci, de acum 4000 de ani 

înaintea erei noastre. Potrivit legende-
lor, acesta este câinele luat de Noe în 
arca sa. Exemplare nealterate ale rasei 
se găsesc în munții înalți din Afganistan, 
unde, datorită condițiilor climatice, pen-
tru a fi protejați împotriva frigului, blana 
lor este mai bogată și mai deasă. Po-
trivit exegeților, sau cel puțin o parte a 
acestora, ogarul afgan este rasa inițială 
de ogari și a fost hibridizat de triburile 

din zonă pentru a alerga după pradă, 
odată cu vânatorul călare, fiind capabil 
să vâneze de la iepuri de câmp până 
la antilope și cerbi. Deoarece nu bene-
ficiau de un comuflaj natural bun, vite-
za și rezistența erau atribute esențiale 
pentru acești ogari. A fost adus pentru 
prima dată în Anglia de ofițerii britanici, 
la sfârșitul secolului al XIX-lea, dar abia 
după 1920 a ajuns să fie recunoscut la 

nivel internațional.
Este un caine in-
teligent, curajos, 
vigilent, mândru, 
independent, în-
căpțânat, calm în 
casă, dar foarte 
activ și rapid afa-
ră. Nu este deose-
bit de ascultător 
dar nici nu latră 
prea mult. Este 
jucăuș, devotat 

stăpânului, acceptă copiii atâta timp 
cât nu îl necăjesc, dar este distant și bă-
nuitor cu străinii. Instinctul de vânător 
este foarte puternic, ei vânând aproa-
pe orice alt animal – încă din vechime, 
ei fiind folosiți și la vânarea felinelor 
mari. Masculii acestei rase pot fi destul 
de dominanți față de alții. Este un câine 
rezistent la intemperii și se simte bine în 
spații largi, îngrădite. Nu se adaptează 
ușor în apartamente.

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.schneider-romania.ro

1,0 mm0,4 mm

Câini &pisici
a

3,49LEI
Liner Link-it(0.4 & 1 mm)

Preț recomandat
Un caine demn, 

luxuriant, o apariţie 
de netrecut cu 

vederea.
Rasa este una dintre 

cele mai vechi in 
lume, mulţi consi-
derându-l ogarul 

originar. Este numit 
și „regele câinilor” , 

afganii  considerân-
du-l un membru al 

familiei lor.

https://schneider-romania.ro/produs/liner-schneider-link-it-04-mm/
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siameza
pisica sacră

Gard uriaș,
împotriva felinelor
Nu doar Președintele Donald Trump 
e singurul încrezător în avantajele 
oferite de zidurile sau gardurile foar-
te lungi și înalte, Australia alegând o 
măsură similară în războiul cu pisicile 
invadatoare. Nu este o glumă, conti-
nentul de la antipozi luptându-se de 
multă vreme cu populația excesivă 
de pisici sălbăticite, responsabile în 
exterminarea unor specii endemice 
de păsări și mamifere mici. Soluția 
este un gard de 44km menit să stope-
ze asaltul mieunătoarelor, până când 
micile mamifere și păsările native își 
pot recupera, în siguranță, teritoriile. 
Din nefericire, o mare parte din fon-
dul acordat acestui plan se va duce 

Câini &pisici
a

Made in Germany
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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.schneider-romania.ro.

Siameza este una dintre cele mai 
usor de recunoscut rase de pisici 
orientale. Locul de origine al aces-

tei rase nu este identificat exact dar se 
crede că ar fi Asia de Sud-Est. Se spune 
că aceste pisici sunt urmașele pisicilor 
sacre din Siam (astăzi, Thailanda). În 
Thailanda sunt numite Wichien-maat, 
care înseamnă "Diamant selenar". În se-
colul XX, pisicile siameze au devenit una 

din cele mai populare rase de pisici din 
Europa si America de Nord.
Primele mențiuni ale rasei datează din 
secolul al 18-lea, cand au fost descrise și 
ilustrate într-un manuscris numit "Tamra 
Maew" (Poemele pisicii). În 1884, Con-
sulul britanic in Bangkok, Edward Blen-
cowe Gould, i-a dăruit surorii lui, aflată 
în Marea Britanie, o pereche de pisici 
siameze, pe nume Pho si Mia. Perechea 

a fost adusă, în 1885, la o expozitie din 
Londra, unde modul în care arătau, și 
felul distinct în care se comportau, a 
stârnit multă atenție. Cei trei pui ai pe-
rechii, născuti în acelasi an, au murit 
repede, fără să se știe cu siguranță ca-
uza deceselor. În 1886 o altă pereche de 
siameze a fost adusă în Marea Britanie. 
Localnicii nu mai vazuseră o astfel de 
pisică, siamezele arătând complet dife-

rit față de rasele cu care 
erau obișnuiți britanicii. 
Siamezele nu erau cor-
polente, nu aveau capul 
foarte rotund și aveau 
niste urechi foarte mari. 
Pisicile i-au cucerit repe-
de pe iubitorii de anima-
le și au urmat mai multe 
"importuri", punându-se 
baza rasei din Marea 
Britanie. În primii ani, 
britanicii le numeau "Pi-

sicile Regale din Siam", crezându-se că 
acestea erau crescute doar în familiile 
regale asiatice. Pe la mijlocul secolului 
trecut, popularitatea rasei s-a mărit și 
mulți crescători și arbitrii ai concursurilor 
de frumusețe felină au început să pre-
fere pisicile cu o talie mai subtire, ca re-
zultat al împerecherilor selective. Astfel, 
siamezele au căpătat un corp din ce în 
ce mai lung, cu un cap alungit, picioare 
înalte și o coadă subțire. 

și către eradicarea acestor animale, 
acțiuni care implică momirea, împuș-
carea sau otrăvirea pisicilor. Guver-
nul a declarat că ia toate măsurile 
necesare pentru a dovedi că aceste 
acțiuni vor fi conduse, pe cât posibil, 
”într-un mod uman și eficient”. Potri-
vit ministrului mediului din Australia, 
până în 2020, peste 2000000 de 
pisici vor fi relocate, îngrădite sau 
exterminate, iar măsuri de control și 
prevenție vor fi aplicate pe mai mult 
de 10 milioane de hectare. Pisicile 
au fost aduse în Australia în urmă 
cu aproximativ 200 de ani, de euro-
peni, și s-au înmulțit și răspândit rapid 
de-a lungul continentului și în Noua 
Zeelandă. Potrivit unei estimări, cele 
aproximativ 20 de milioane de pisici 
din Australia ucid în jur de 75 de mili-
oane de animale native, pe zi.

Set Roller Glam
Preț recomandat

Stilou Glam
Preț recomandat

Siamezele traiesc, de 
obicei, intre 15 si 20 
de ani. Sunt foarte 

sociabile, sunt inteli-
gente si afectuase. 

Se simt foarte bine in 
preajma oamenilor 
si cauta permanent 
atentie, fiind uneori 

destul de galagioase.
Sunt albe, avand 
blana colorata la 

extremitati. 

Guvernul Australian a 
anunţat că prin această 
măsură urmărește să 
limiteze și să izoleze de 
zonele afectate aproxi-
mativ 2000000 de pisici 
sălbăticite.

200000

41,99LEI 39,29LEI

https://schneider-romania.ro/produs/set-roller-schneider-glam/
https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-glam/
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100000  grade Celsius,
într-o fracţiune de secundă

Computer miniatural

Rolls-ul 
samurailor

Sună aproape imposibil, dar cercetătorii de la Uni-
versitatea Stanford au reușit acest lucru cu ajutorul 
unor impulsuri intense de raze X. Desigur, un astfel 
de experiment nu urmărește să revoluționeze fier-
berea ouălor la micul dejun, ci intenționează să 
investigheze materia și structura ei, cum relatea-
ză, cercetătorul Nicușor Timneanu, de la universi-
tatea suedeză Uppsala. Laserul a vaporizat un jet 
de apă în mai puțin de milionimea unei milionimi 
de secundă, într-o reacție violentă cu implicații 
cuantice. Noi putem deja să ne imaginăm un cup-
tor cu microunde care să decongeleze la fel de re-

pede o pizza.

Un computer mai mic decât un bob de orez?
Cercetătorii Universității Michigan au demon-
strat că este posibil, intrând astfel în competi-
ție directă cu miniaturizarea propusă de IBM. 
Computerul realizat de aceștia măsoară doar 
0.33mm pe fiecare latură. Chiar dacă nu veți 
putea juca Counter-strike sau Solitaire prea cu-
rând pe un astfel de nano-PC fotovoltaic, dispo-
zitivul este utilizabil drept senzor de temperatu-
ră performant în ingineria biomedicală.

Japonia și-a păstrat 
neclintită aprecierea 
pentru Century – 
una dintre cele mai 
luxoase și performan-
te mașini din porto-
foliul Toyota. Cât de 
opulentă este noua 
Century? Preţul unei 
Toyota Century este 
și el pe măsură, fiind 
mai mare decât cel al 
unei perechi de Lexus 
LS...sau cinci Toyota 
Camry 2018! Nici nu-i 
de mirare că vor să 
vândă numai 50 de 
bucăţi în segmentul 
business, mai ales că 
proprietarii o com-
pară cu legendarul 
Rolls Royce Phantom

ESTE ANUL ÎN 
CARE S-AU FO-
LOSIT, PENTRU 
PRIMA OARĂ, 
BANNERELE 
PENTRU PU-
BLICITATE, PE 
INTERNET

1994

În ultima vreme, telefoanele 
au devenit ustensile care 
ne permit să controlăm o 
sumedenie de alte dispo-

zitive din jurul nostru, fiind 
integrate aproape complet 

într-o rețea tehnologică 
tot mai complexă. Haine-

le sunt ultima adicție în 
familia smart, tehnologia 

ChroMorphus făcând primii 
pași în această direcție. În 

esență, propunerea echipei 
CREOL (Colegiul de Optică și 
Fotonică) de la Universitatea 

Central Florida conectează 
o țesătură dinamică cro-

matic la o aplicație mobilă, 
astfel încât pot fi modificate 

anumite culori sau impri-
meuri cu o simplă atingere. 

Momentan, schimbările sunt 
minimale, dar potențialul 
tehnologiei a stârnit deja 

reacții în lumea designerilor 
de modă și, așa cum era de 

așteptat, în domeniul militar.

Culoarea hainelor
schimbată de pe telefon

Faptul că monitorizarea populației a be-
neficiat de cele mai avansate tehnologii 
moderne nu mai reprezintă un secret – 
deși nu vrem să ne gândim la finalitatea 
acestor investiții masive. În această ordi-
ne de idei, o nouă inteligență artificială 
bazată pe avantajele rețelelor neuronale 
(un „roi” de procesoare care imită creierul 
uman) a învățat fără programare preala-
bilă să recunoască indivizi umani după 
particularitățile mersului. Sistemul, bote-
zat SfootBD, a fost prezentat ca o alter-
nativă la alte metode curente, având o 
precizie de 380 de ori mai mare. IA prea inteligentă?

tech
a

www.molotow-romania.ro

https://molotow-romania.ro/produs/molotow-blackliner-complete-set/
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Oppo Find X
Raport margine/ecran: 86.9 %
Dimensiune ecran: 6.42 inci
Oppo Find X este campionul 
absolut în materie de ecran fără 
margini, această bijuterie tehni-
că propulsată de ultima versiu-
ne Android și o platformă har-
dware puternică fiind realizată 
integral din materiale de ultimă 
generație. În loc să dispună de 
un „breton” inspirat din designul 
lui iPhone X, Oppo a motorizat 
camera frontală, ascunsă acum 
în carcasă și declanșată la nevo-
ie în mai puțin de 0.5 secunde. 
Cu un display AMOLED de 6.42 
inci, Oppo este un rival serios 
pentru alte modele consacrate.
Xiaomi Mi Mix 2
Raport margine/ecran: 80.8 %
Dimensiune ecran: 5.99 inci
Cu o rație de aspect de 18:9, Mi 
Mix 2 are un display edge-to-ed-
ge de invidiat, dar face un com-
promis ciudat și plasează ca-
mera frontală în partea de jos, 
ceea ce nu pare deloc natural și 
forțează utilizatorul să rotească 
mereu telefonul. Cu toate aces-
tea, Xiaomi plusează cu perfor-
manțele hardware ridicate.
Vivo Nex
Raport margine/ecran: 86.2 %
Dimensiune ecran: 6.59 inci
Vivo este un smartphone An-
droid de 700$ și tehnologie si-
milară cu cea întalnită pe Oppo 
Find X, camera frontală fiind în 

încastrată în șasiul 

telefonului. Mulțumită absen-
ței bretonului superior, dispo-
zitivul poate să beneficieze 
de un ecran uriaș fără margini 
evidente. Mai mult, terminalul 
chinezesc transformă display-ul 
în difuzor și poate emite sunete 
prin vibrația acestuia, fără să re-
nunțe la senzorul de amprentă. 
One Plus 6
Raport margine/ecran: 83.8 %
Dimensiune ecran: 6.28 inci
One Plus nu scapă niciodată 
de stigmatul unei inspirații mult 
prea îndrăznețe din filosofia 
de design născută în Cuperti-
no, One Plus 6 fiind izbitor de 
asemănător cu rivalul iPhone 
X. Cu toate acestea, calitățile 
platformei hardware fac din al-
ternativa fabricată în Shenzen 
un competitor sănătos, cu sufi-
cientă originalitate. Prețul acce-
sibil, ecranul uriaș și procesorul 
Snapdragon 845 îl propulsează 
în topul performanțelor.
LG G7 ThinQ
Raport margine/ecran: 82.6 %
Dimensiune ecran: 6.1 inci
Poate că peste 1 an, etapa bre-
tonului din display va rămâne 
un episod din istoria tehnologiei, 
de care vom râde așezați în jurul 
unui foc de tabără din peisajul 
post-apocaliptic. Momentan, 
este doar un alt trend pe care 
și LG îl adoptă, ThinQ având un 
ecran de 6.1 inci la fel de frezat. 
Pe de altă parte, rezoluția atin-
ge valoarea de 3,120 x 1,440 

pixeli în raport 19.5:9 și o lumino-
zitate generoasă.
Huawei P20 Pro
Raport margine/ecran: 82 %
Dimensiune ecran: 6.1 inci
P20 Pro dispune de o cameră 
cu trei lentile, lucru care ne face 
să devenim nostalgici atunci 
când ne gândim la senzorii VGA 
din trecut. Deși calitățile multi-
media sunt incontestabile, nici 
Huawei nu scapă de designul 
derivativ cu breton de iPhone X. 
Se pare că oriunde te uiți, not-
ch-ul Apple nu lipsește. Ecranul 
AMOLED cu margini subțiri lasă 
loc unui senzor de amprentă 
dreptunghiular, iar bateria de 
4000mAh garantează o func-
ționalitate prelungită.
Essential PH-1
Raport margine/ecran: 84.9 %
Dimensiune ecran: 5.71 inci
Andy Rubin este co-autorul sis-
temului de operare Android, 
așa că nu este de mirare faptul 
că designul telefonului fabricat 
de propria companie este unul 
uimitor. Deși încastrează came-
ra frontală într-un breton a-la 
iPhone, dimensiunea redusă o 
face aproape invizibilă. Majori-
tatea platformei hardware este 
ascunsa în partea inferioară, cu 
senzorul de amprentă plasat în 
spate. Ca performanță, PH-1 se 
laudă cu un procesor puternic și 
suficientă memorie RAM pentru 
a utiliza la capacitate optimă 
cele mai noi aplicații.  iunie/2018_aperta  39

Fără
bezele

tech
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componentă din 

structura unui ecran, 
echivalentă vizual cu 

o ramă. Însă termenul 
este mult prea jucăuș 

pentru a nu face uz de 
el în limba română, 

iar subiectul acestei 
prezentări compara-
tive unul care ne este 
foarte drag. Așadar, 

vă propunem să 
parcurgem împreună 

o listă dedicată 
telefoanelor smart 
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diya

Cactuși, pietriș, geode, bucăţi 
de lemn și o panoplie nesfârși-
tă de plante – iată din ce sunt 
realizate minunatele grădini 

miniaturale, elemente decorative ce au 
redevenit un trend în acest an. Crea-
rea unui ecosistem, un terrarium așa 
cum este denumit uzual, este ca și cum 
ai privi o grădină luxuriantă în mini-
atură, o mini-pădure ce se reflectă din 
spatele sticlei ca de acvariu. În anii 

'70, acest gen de horticultură a devenit 
hobby foarte popular, fiind răspunsul 
la micșorarea spaţiilor de locuit din 
marile orașe. Astfel, nu mai era nevoie 
de o grădină în adevăratul sens, în plus 
terrarium-urile fiind mult mai ușor de 
întreţinut. Secretul constă în alătura-
rea plantelor compatibile și dimensiona-
rea spaţiului. Pentru o lungă perioadă 
de timp această artă a ieșit din vederile 
designerilor și pasionaţilor dar în ulti-
ma perioadă asistăm la un reviriment 

fulminant al acestui trend – mini-gră-
dinile ocupând acum un loc important 
în designul interior contemporan. Prac-
tic, ce este un terrariu? Răspunsul poa-
te părea mundan, deși în spate se ascun-
de o filozofie similară celei de creștere a 
bonsailor – o grădină într-un borcan, ce 
poate fi deschisă sau închisă, în funcţie 
de plantele care o compun, singura limi-
tă în alcătuirea acestor peisaje fiind pro-
pria imaginaţie: poate fi vorba despre 
un decor deșertic, ce conţine cactuși, 

pietre și nisip, care, evident, presupune 
mai puţină îngrijire, sau o dioramă ce 
reproduce o pădure tropicală, în care re-
găsim ferigi, orhidee, mușchi  și plante 
cu frunze decorative. Pentru realizarea 
unui terrarium, nu sunt necesare prea 
multe preparative, pentru că plantele 
își găsesc locul singure în ecosistemul 
închis pe care l-am creat. Trebuie doar 
udate corespunzător și fotosinteza va 
avea loc, plantele producându-și singu-
re hrana. 

Grădini miniaturale
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Ofemeie diagnosticată cu de-
presie intră într-o cameră 
izolată fonic; pereţii sunt 
căptușiţi cu conuri pirami-

dale din cauciuc alb. Stă pe o canapea, într-o tăcere absolută. O 
voce blândă, reverberată prin sistemul audio hi-fi, îi cere să se 
relaxeze și să descrie evenimentele negative prin care a trecut 
în ultimele luni – motivul pentru care se află acum, aici.
În timp ce ea vorbește, începe să audă un murmur, o notă mu-
zicală slabă, care servește ca fundal propriei voci. Volumul 
sunetului crește încet, progresiv. Curând, dintr-o șoaptă abia 
auzită, abstractă, în câteva minute tonurile se transformă în-
tr-o melodie cu un ritm complex și frumos. Femeia devine mai 
atentă, concentrată asupra ritmurilor pe care le recunoaște 
dar nu știe unde le-a mai auzit. Purtată pe ritmurile muzicii, 
intră, pentru scurt timp, într-o stare de transă. Brusc, devine 
conștientă, sentimentul fiind că a petrecut câteva ore în acea 
cameră deși au trecut numai câteva minute. Muzica se aude 
în continuare. Nu își poate explica în ce fel, dar o invadează 
un sentiment de liniște absolută, ca și cum toate greutăţile au 
rămas în urmă.
Pe drumul spre casă, este surprinsă să constate că zâmbește 
fără vreun motiv anume. Nu i s-a mai întâmplat de mult...

Efectul terapiei muzicale nu este singular asupra pacientei de 
care vorbeam înainte – așa cum probabil aţi constatat în dese 
rânduri, anumite melodii vă încarcă de energie, vă dau încre-
dere pentru a face faţă unei noi zile. Este o situaţie similară cu 
cea în care boxerii intră în ring, pe ritmul melodiei preferate 
– se încarcă, oferindu-și un plus de energie înaintea meciului. 
Dar, așa cum știţi, sunt și melodii, ritmuri, care vă calmează, 
creând confort și pace, chiar dacă acum câteva momente eraţi 

agitaţi. Structuri muzicale diferite, cu 
efecte diferite, dar care, în esenţă, func-

ţionează urmând 
același principiu: 

prin succesiu-
nea de tonuri 

r e c e p -
ţ io n a t e , 

creierul reacţionează în consecinţă, parcă urmând tipare pre-
stabilite, cărări pe care deja a mai umblat.
CONSTRUCȚII MUZICALE
Piesa, „Visul 1“, parte a albumului Sleep (2015) a eminentului 
compozitor britanic Max Richter, cunoscut pentru aproximă-
rile sale surprinzătoare între muzica clasică și populară, este 
o lucrare ce durează puţin peste opt ore (504: 21 minute), fiind 
realizată pentru a facilita o noapte de odihnă completă. Com-
pozitorul susţine că a scris această melodie planificând-o me-
ticulos, inspirat de validări știinţifice certe, care au dezvăluit 
cauzalitatea directă între anumite secvenţe muzicale și rela-
xare, creativitate și energie pe care le resimţim ascultându-le.
Desigur, accentul pieselor de pe albumul Sleep, este pus pe 
temele care generează relaxare dar, așa cum subliniază unul 
dintre cei mai importanţi experţi în cercetarea știinţifică a 
sunetelor, neurologul David Eagleman, producător și dirijor al 
programului The Brain, „relaxarea facilitează creativitatea“. 
Din acest motiv, muzica ambientală este un puternic stimu-
lent și pentru concentrare, efectele ascultării acestor ritmuri 
la birou sau când lucrăm la calculator fiind certe: o performan-
ţă crescută cu aproximativ 35%“. Eagleman i-a fost îndrumător 
știinţific lui Richter în realizarea albumului Sleep (Somnul), 
sonorităţile acestuia fiind un hibrid între muzica de cameră și 
cea electronică, o speculaţie artistică liberă despre structuri 
muzicale solide, frecvenţe și timpi diferiţi, care induc creieru-
lui informaţii prin care acesta intră în starea de somn.
Plecând de la aceste informaţii verificate știinţific, ne între-
băm dacă este posibilă realizarea unor piese muzicale proiec-
tate să provoace o reacţie specifică, sau dacă ar exista un ritm 
anume pentru a crește productivitatea?
Știm, empiric, că muzica provoacă stări emoţionale celor care 
o ascultă. Dr. Stefan Koelsch, profesor de psihologie muzica-
lă la Freie Universität din Berlin, spune că cele mai recente 
studii neuroimagistice, obţinute prin rezonanţă magnetică și 
analiza electroencefalogramelor, arată că „muzica poate mo-
dula activitatea în structurile creierului cunoscute a fi impli-
cate în mod crucial în generarea emoţiilor“. Astfel, amigdala 
(conexată în special fricii, furiei și instinctului de supravieţu-
ire) sau nucleul accumbens (numit și „Centrul plăcerii“, im-
plicat în sentimente asociate plăcerii), precum și altele, cum 
ar fi hipotalamusul, sau cortexul prefrontal, pot fi afectate de 
un anumit tip de muzică. „Potenţialul de a modula activitatea 

acestor centrii conduce la  implicaţii importante pentru uti-
lizarea muzicii în tratamentul tulburărilor neurologice,“ 
relatează profesorul, care a evaluat mai mult de o sută de 
studii conexe. Astfel depresia, anxietatea patologică, stre-

sul posttraumatic, sau chiar boala Parkinson sau schizofre-
nia ar putea fi tratate prin terapii orientate spre muzică. 
Koelsch, care este, de asemenea, cercetător în domeniul 
știinţelor cognitive și ale creierului uman la Institutul Max 
Planck, a avertizat totuși că mai trebuie să facă mai multe 

experimente care să valideze definitiv aceste rezultate.
EXPERIMENTE
În acest sens se îndreaptă abordările unei echipe in-
terdisciplinare de la Universitatea din Salonic, Grecia. 
Experţii combină experienţele din studiourile de muzi-
că și neuroinformatica, o ramură a proceselor software 

computerizate. Proiectul urmărește să înţeleagă tiparele 
„fiziologice de personalizare a muzicii“ sau „biopersonali-

zarea“, ideea centrală fiind determinarea știinţifică a modali-
tăţii prin care frecvenţa impulsurilor electrice care apar în co-

Putereamuzicii

Muzica este un fenomen pe care-l împărtășesc toate culturile de pe planetă. 
Studiul sistematic al reacţiilor fiziologice care au loc în creier atunci când 
ascultăm muzică a condus la descoperirea de noi terapii și devoalarea 
misterelor funcţionării creierului.Dosar

a
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municarea interneuronală, atunci când se ascultă o melodie, 
să poată servi ca un „biomarker“ pentru un program compute-
rizat care ar putea propune utilizatorilor exact tipul de muzică 
ce stimulează, personalizat, centrele plăcerii și asocierea cu 
recompensa din creier. Evident, complexitatea rezidă din ace-
ea că fiecare suntem unici și, ca atare, reacţionăm emoţional 
deseori, radical diferit.
Cercetarea se bazează pe sistemul de analiză a encefalograme-
lor, care măsoară fluctuaţiile de tensiune ce apar între neuroni 
atunci când aceștia comunică între ei. Observând frecvenţele 
acestor impulsuri electrice, pot fi detectate diferite tipuri de 
unde cerebrale, deci anumite acţiuni care au loc; orice stimuli 
senzoriali, cum ar fi ascultarea unei melodii, generează o acti-
vitate în zona din cortexul cerebral în cazul în care este primi-
tă și prelucrată această informaţie. Cu ajutorul EKG-ului s-a 
descoperit că sunetele ritmice sunt capabile să sincronizeze 
diferite unde cerebrale generate simultan și, în același timp, 
aceleași sunete pot coordona comportamentul grupurilor, pro-
cesele mentale, emoţiile și chiar mișcările acestora – sunetul 
tobelor, în marșurile militare, este doar unul exemplu.
Bazat pe aceste date, în viitorul nu prea îndepărtat, este po-
sibil să avem muzică terapeutică proiectată individual pentru 
a se potrivi perfect pacientului, pentru a îmbunătăţi perfor-
manţa, a motiva sau pur și simplu pentru a induce relaxare în 
cel mai eficient mod posibil. 
SUNETE
Sunt cântece care fac parte din viaţa noastră, care evocă amin-
tiri sau sentimente, la care reverberăm imediat, după primele 
acorduri. De când ne naștem,  pentru majoritatea dintre noi, 
muzica, ritmurile, sunt o prezenţă ce nu poate fi negată nici 
chiar atunci când ne dorim liniște absolută, pentru că acestea 
se întipăresc în memoria noastră și putem reproduce bucăţi 
dintr-o melodie ascultând-o în sinea noastră sau fredonând-o.  
Acest lucru se datorează faptului că aceste sunete au „infectat“ 
mintea noastră și, de prima dată când le-am auzit, au creat un 
soi de „cuib“ în memoria noastră, unde le permitem să locu-
iască. Acesta este unul dintre misterele cele mai profunde ale 
creierului, care implică muzica, iar studiile neuro-știinţifice 
sugerează că procesul memorării/rememorării unei melodii 
sau fragment sonor își are sediul în neocortex și cerebel. Este 
însă deosebit de dificil de urmărit traiectul gestionării memo-
riei muzicale pentru că acesta este de cel mai multe ori asociat 
cu alte trăiri, deci subiectiv, instabil, un episod intim al fiecă-
rei persoane.
În cartea sa Musicophilia, Oliver Sacks relevă că acest gen de 
memorare diferă de la persoană la persoană, că nu este generat 
de aceeași melodie indiferent cât de la modă sau molipsitor i-ar 
fi ritmul și nici măcar nu tinde să facă parte din profilul prefe-
rinţelor muzicale ale persoanei. În plus, acest gen de re-play de 
care este capabil creierul nostru rămâne cuibărit în circuitele 
noastre neuronale pentru mult timp. Dar ciudăţenia este abso-

lută pentru că, așa cum 

arată studiile și testările de 
laborator, reţinerea și „reas-
cultarea“ voluntară a pieselor 
muzicale care ne plac excede 
cu mult capacitatea noastră 
de a reţine identic sunete 
emise aleator.
Dacă vom face analogia între 
creier și un device de înregis-
trat sunete, circuitele neuro-
nale redau secvenţele ușor de 
reţinut dintr-o bucată muzi-
cală, ca într-un fel de repe-
tiţie. Piesa și tonul se repetă 
din nou și din nou, fără con-

trolul nostru direct. Psihologul Daniel Levitin, autorul cărţii 
„This is Your Brain, on Music“ (Acesta este creierul tău, pe mu-
zică), clarifică fenomenul susţinând că melodiile din mintea 
noastră sunt un soi de ecou, întrucât suntem capabili să redăm 
între 15 și 30 de secunde dintr-o piesă, adică exact cât durează 
memoria noastră auditivă pe termen scurt, numită și memo-
ria ecoului. „Acestea sunt, de obicei, linii melodice simple, de 
efect, ritmate, precum jingle-urile din reclame; compoziţiile 
mai complexe, am constatat, nu se înscriu în acest tipar, denu-
mit generic «imagini muzicale involuntare»“.
Genul acesta de melodie a fascinat și o face în continuare, pen-
tru că, pe de o parte asigură aproape garantat succesul comer-
cial, dar, pe de altă parte, intrigă oamenii de știinţă care caută 
să-l încadreze în tipare măsurabile. În mod nu neapărat ciu-
dat, conceptul tehnic referitor la acest tip de ritmuri de neuitat 
provine din limba germană, Ohrwurm – literal traducerea în-
seamnă „vierme în ureche“, ceva care nu-ţi dă pace, din punct 
de vedere auditiv – ; esenţa este însă mult mai vastă, întrucât, 
de fapt, vorbim despre „viermi mentali“, de o „mâncărime cog-
nitivă“. Unul dintre relativ puţinii cercetători care au fost im-
plicaţi în studiul acestor Ohrwurm este Lassi A. Liikkanen de 
la  Institutul de tehnologia informaţiei din Helsinki, Finlanda, 
care a efectuat primul studiu de anvergură în încercarea de a  
clarifica misterul sunetelor memorabile. Un studiu efectuat în 
ţara sa, pe 12.400 de utilizatori de Internet, a arătat că peste 
90%, dintre persoanele chestionate trăiesc cel puţin o dată pe 
săptămână acest fenomen. Cercetătorul a studiat fenomenul 
din două perspective: momentul în care se formează „cuiburi“ 

pentru aceste ritmuri, în creierul nostru și, apoi, rememorarea 
lor; Liikkanen crede că acest fenomen este legat de memoria 
semantică, cea care are de a face cu utilizarea limbajului, înţe-
legerea și sensul lucrurilor, care ne permite să comunicăm cu 
ceilalţi, în strânsă legătură cu memoria episodică, cele două, 
împreună, formând așa-numita memorie declarativă, legată 
de evenimente specifice, evenimente personale plasate precis 
în timp și spaţiu.
Studiul Liikkanen menţionează că există o corelaţie puternică 
între fenomenul Ohrwurm și persoanele care-l trăiesc, acesta 
manifestându-se mai ales la cei care ascultă des, zilnic, muzică.
Pornind de la ipotezele de mai sus, producătorii show-urilor, 
cei implicaţi în media, cinematografie, televiziune sau publi-
citate au intuit, de multă vreme, că melodiile cunoscute, difu-
zate în timpul programelor, vor suscita un interes mai intens, 
mesajele vor fi mai ușor reţinute iar scenele-cheie vor avea 
un dramatism sporit. Pentru a valida această teorie, în State-
le Unite, în anul 2007, s-a realizat un studiu ce viza efectele 
reclamelor. Au fost prezentate, unui grup eterogen de 1760 de 
persoane, două clipuri, a câte 25 de secunde, nedifuzate până 
atunci, fără sonor sau orice alt fond muzical. După 40 de zile, 
aceluiași grup i-au fost prezentate aceleași reclame – rezulta-
tul: doar 35% dintre participanţi și-au adus aminte că au mai 
văzut cele două filmuleţe...
CELE PATRU ANOTIMPURI
Un bătrân de 70 ani citește un roman, în camera lui de zi. Cea-
sul de pe perete arată ora cinci, moment în care, la televizor, 
începe un serial din anii '90; știe că  trebuie să ia medicamen-
tul împotriva bolii Alzheimer de care suferă. Urmează o tera-
pie care-l ajută să facă faţă bolii, nu să-l vindece. Serialul are 
o introducere muzicală foarte alertă, clară, distinctă și deci 
are toate caracteristicile unui Ohrwurm. Reacţia bătrânului 
este aproape pavloviană, deși boala de care suferă i-a afectat 
profund memoria – se duce și-și ia medicamentul prescris. 
Acest comportament atipic pentru o persoană care nu-și aduce 
aminte nici când s-a născut, are un motiv clar întrucât memo-
ria sa a devenit asociată direct cu muzica, informaţiile anco-
rându-se în sinapsele creierului datorită „viermilor muzicali“ 
și fixate cu ajutorul unui medicament care inhibă producerea 
de proteine   care îi cauzează afecţiunea. Când Alzheimerul a 
apărut în viaţa omului care citea în sufragerie, el și-a salvat, pe 
diferite playere aflate în casă, o serie de melodii care rulează, 
simultan, pe toate aparatele. Aceste cântece îl ajută să-și amin-

tească cine este dar, de asemenea, îi creează o rutină zilnică: 
„Summertime“ de Ella Fitzgerald este cântecul care-l trezește 
dimineaţa; „Anotimpurile“ lui Vivaldi îi amintesc că e vremea 
să pregătească micul dejun; „Lucy in the Sky With Diamonds“ 
al Beatles-ilor, marchează momentul terapiei cognitive pre-
scrise de către medic. De trei ori pe zi, doar atunci când aude 
piesa „Losing My Religion“ a R.E.M., ia telefonul mobil și acti-
vează aplicaţia care trimite semnalele fiziologice colectate de 
brăţara de la încheietura mâinii sale și, tot atunci, rezolvă un 
chestionar sub formă de joc video. Datele sunt trimise în timp 
real la calculatorul medicului său curant.
Acest scenariu fictiv ar putea fi real, curând, în cazul în care 
ipotezele cu privire la utilizarea terapeutică a acestei „mâncă-
rimi muzicale“ ar putea fi considerate drept avantaje în trata-
mente, fiind sprijinite cu medicamente. 
Sunt încă multe de învăţat despre mecanismele din spatele 
efectelor muzicii și cum le primim în viaţa noastră, însă, ade-
vărul este că nu mulţi am putea trăi fără influenţa lor. Precum 
filozoful geman Friedrich Nietzsche, putem concluziona că 
„Viaţa fără muzică ar fi o greșeală!“ 

140 VIERMI MUZICALI 
Unul dintre primii cercetători ai „viermilor muzicali“ și 
cel care a realizat primele studii pe scară largă ce au 
ca subiect anomaliile ce însoţesc aceste ritmuri este Dr. 
Lassi Liikkanen, profesor la Universitatea din Helsinki, 
Finlanda. El a realizat, în 2015, o analiză empirică prin 
intermediul reţelei sociale Twitter: a colectat și clasificat 
datele conţinute în 80.000 de tweet-uri, provenite 
din 173 de locaţii geografice diferite, anglofone. A 
constatat numeroase referiri la o „imaginaţie muzicală 
neintenţionată“ și a fost surprins de existenţa grupurilor 
care discutau, de ceva vreme, despre subiect. Mulţi 
dintre participanţi căutau explicaţii pentru sunetele ce 
le reverberează în creier, unii dintre ei căutând remedii 
pentru a scăpa de ritmul pe care-l descriau drept  
„sufocant de persistent, care creează disconfort și parcă 
te obligă să-ţi centrezi întreaga existenţă asupra lui“. 
Rezultatele studiului intitulat „Catching Earworms on 
Twitter: Using Big Data to Study Involuntary Musical 
Imagery“ au condus la identificarea a 140 de „viermi 
muzicali“ iar speculaţia lui Liikkanen este că ei apar, 
periodic, în istoria muzicală a lumii.

Premiera compoziției Visul 1, ce durează opt 
ore, în faţa unui public gata să adoarmă. 
Compozitorul britanic Max Richter a realizat 
performanţa în 2016, la festivalul MärzMusik 
din Berlin.

Experimentele practice au demonstrat 
că ritmurile și tonalitățile creează forme 
fizice, precum în această imagine.

MUZICA, ANIMALELE ȘI PLANTELE 
De-a lungul vremii, cercetătorii au încercat să 
evidenţieze rolul muzicii în productivitatea și creșterea 
plantelor și animalelor. Astfel, început în anul 1972, un 
experiment desfășurat în Germania, în zona Holstein, 
patria renumitelor vaci din rasa omonimă, a confirmat 
că acestea erau în medie cu 30% mai productive dacă 
ascultau muzică clasică, preferaţii fiind Mozart și 
Vivaldi. În sens invers, dacă ascultau muzică rock, 
vacile produceau cu 15% mai puţin lapte decât în mod 
normal.
La mijlocul anilor ’60, în Statele Unite, în paralel cu 
Japonia și Suedia,  s-au desfășurat multiple studii și 
experimente privind creșterea plantelor. Concluzia 
rezultată a fost că plantele sunt extrem de sensibile 
la ritmurile muzicale, gusturile lor fiind suficient de 
diverse încât să ne pună pe gânduri: porumbul și floarea 
soarelui se dezvoltă mai bine și mai repede dacă ascultă 
muzică instrumentală modernă, trandafirii preferă 
creaţiile lui Wagner, castraveţii se simt bine pe ritmuri 
country iar roșiile preferă lied-urile melodioase...
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         Artatrăitului în natură
Care ar putea să îţi fie graba, dacă roţile căruţei 
în care locuiești sunt doar de formă?
De cât de mult spaţiu avem nevoie, de fapt, 
pentru a trăi confortabil?
Dacă ar fi să ne luăm după tendinţe, micro-
casele sunt ultimul răgnet, o întreagă industrie 
începând să prindă contur. Dacă ne uităm în 
istorie, cei pe care-i numim acum nomazi nu se 
plângeau că le-ar lipsi ceva.
Care este adevărul? Putem trăi confortabil
într-un spaţiu de doar câţiva metri pătraţi?

Un pat triplu king-size, o sufragerie 
în care încape o masă pentru șase 
persoane plus un godin din fontă, o 
bucătărie cu toate utităţile și o baie 

cu toaletă (chimică), duș și chiuvetă. La toate 
astea, adăugaţi peisajul – la alegere, pentru că 
nimic nu e definitiv. Dacă Aventura este pre-
numele dumneavoastră, iar Natura îi chema 
pe strămoși, aţi tras lozul câștigător, pentru 
că lumea și viaţa vi se vor părea ușor diferite 
faţă de ce aţi trăit până acum. Nu trebuie de-
cât să vă lăsaţi inspiraţi de experienţa unui 
cunoscut designer și să îi urmaţi exemplul. 
„În afară de croitorie, am două pasiuni: mun-
tele și libertatea, nu neapărat în această ordi-
ne. Acum câţiva ani, am fost în Statele Unite, 
în excursie, și am avut curiozitatea să aflu mai 
multe despre pionieri, despre cei care au cu-
cerit Vestul, cei care nu s-au temut să meargă 
înainte. O experienţă fascinantă, despre care 
puţină lume știe, măcar firimituri, la noi, în 
Europa. Fascinat de viaţa pe care o duceau 

niște oameni normali, aparent, care -au aventurat alături de 
familii, în necunoscut, mi-a venit inspiraţia unei «case pe roţi» 
chiar dacă cele ale căsuţei mele sunt doar de formă – un design 
menit să-mi amintească de eroii mei”.
CONSTRUCȚIE ÎN TIMP RECORD
Caravana statică, dacă-i putem spune așa, a fost construită în 
câteva săptămâni, din lemn de molid, ce a fost vopsit, după fi-
nisare și, ulterior lăcuit. Interiorul a fost izolat cu spumă pen-
tru etanșare, iar aparatele electrocasnice funcţionează exclusiv 
cu curent electric, de la un generator pe motorină. Apa curentă 
este captată de la un izvor și filtrată de impurităţi, fiind certifi-
cată de un laborator de specialitate ca potabilă. 
„Când ajung aici, în weekend-uri mai ales și în vacanţă, am 
senzaţia că ies în afara timpului, că sunt ajutat să suprim ori-
ce interferenţă a vieţii citadine. Aici trăiesc după ritmul natu-
rii și este o senzaţie uluitoare. Totuși, trebuie să o spun, m-aș 

simţi departe de a fi în largul meu dacă nu aș 
avea apă curentă și electricitate. În rest, nici 
nu m-am gândit să îmi instalez televizor, iar 
de smartphone nu poate fi vorba, aici nefiind 
semnal.”
Dacă această experienţă a reușit să galvani-
zeze partea din dumneavoastră care adoră să 
plece departe de oraș, trebuie să vă spunem că 
experienţa are preţul ei, nici prea mare, nici 
prea mic, „cam cât două vacanţe cu familia, 
la all-inclusive, în Turcia”, după cum ne nfor-
mează interlocutorul nostru.
Interiorul este decorat în conformitate cu 
strictele canoanele impuse de stilul scandi-
nav, pentru că „mai minimalist de atât, e greu 
să trăiești, iar tributul meu este îndreptat și 
către frumosul din care inutilul este total-
mente exclus. Nuanţele lemnului, împreună 
cu cele albastru mi s-au părut cele mai proti-
vite, pentru că, în definitiv, e o casă”.
Concluzia: suprafaţa de 24 m2 se potrivește 
perfect pentru a trăi decent, câteva zile, în su-
frageria naturii. 

Acasă este aco-
lo unde îţi este 
sufletul.
Nu înceta nicio-
dată să-l cauţi.

Călător necunoscut

Acasă
a

www.cadouri-inedite.ro
Infuzează-ţi ziua cu zâmbete!
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Planul „căruței-cabană” a fost re-
alizat de o prietenă a designerului, 
arhitectă, care a întrebat, în primul 
rând, ca orice arhitect respectabil, 
pentru câte persoane ar trebui să 
gândească spațiul.
S-a liniștit atunci când a înțeles 
că este vorba despre un proiect 
eminamente personal, un spațiu 
de relaxare destinat căută-
rii serenității și (re)descoperirii 
sinelui. Designul, de inspirație 
nordic-europeană, are și elemente 
de sorginte americană – lămpile și 
felinarele fiind comandă specială, 
peste ocean.
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www.molotow-romania.ro

https://molotow-romania.ro/produs/aqua-twin-basic-set-1/
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Colorează
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Printează(A4) 
desenele 
alăturate și 
colorează-le 
folosindu-ţi 
imaginaţia și 
culorile preferate.

Zen NOU
Line-Up

The Headliner
a

Ray
The ink performer

Made in Germany

Preț recomandat

4,49LEI

https://schneider-romania.ro/produs/liner-schneider-line-up/


8,79LEI
Preț recomandat

Set de 12 
creioane 

colorate, 
cu mină cu 

diametru de 
3mm, cu gumă 

de șters, realizate 
din materiale ce 

au impact minim 
asupra mediului.

la cãdere
Rezistent

CU
LO

RI  STRĂLUCITOAR
E

CORP DIN RĂȘIN
I

VÂRF  EXTRA-STRONG

U
ȘOR  DE  ASCUŢIT

https://carioca-romania.ro/produs/creioane-color-tita-clasic-12-set/

