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Wir sind “Der Brukenthaler”

Noi suntem “Der Brukenthaler”
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Interviu:“Ce înseamnă muzica pentru tine?” cu Ștefan Costea - Potcovel 
Miruna
Articole reflexive
Thoughts on career decision - Salomie Alexandru
The downsides of social media - Lupea Teodora
Tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. Tratează-te ca atare! - 
Babeș Ioana
Being alone but not lonely - Buțu Sophie
Review-uri
Review “A very large expanse of sea” -Frătici Patricia
The original enemies to lovers story - Pănoiu Luana
Review The Crown: A burden or a blessing?  - Marcoș Miruna
Articole de actualitate
Incredibila artă a filmului - Aron Tudor
Micii afaceriști - Borbil Josif
Fast fashion: Unveiled - Govoreanu Flavia
Fashion trends (winter) -Roman Celine
Feminism: a misunderstood concept - Sorici Sara
Despre artă stradală și vandalismul dintre blocuri - Vulpeș Livia
Literatură
Anecdotă - Drăgulescu Sebastian
Meditație nocturnă - Aron Tudor
Gedanken während der Pandemie - Kezdi Johanna
Pandemie de iubire - Popa Mălina
Leben und Tod - Gyarmati Robert
Sieg - Gyarmati Robert & Mitroi Patrick
Vocea ta - Mitroi Patrick 
Atenție! Virus Contagios! - Oprișiu Ioana 
Artă
Fotojurnal de iarnă - Oprișiu Ioana
Kunst aus der Perspektive der Schüler - Bercu Ștefania & Kalandarov Karim
Articole distractive
Welche Ausbildung passt zu dir? - Govoreanu Flavia 
Lebkuchenrezept - Kezdi Johanna

Cuprins

Lass uns einander kennenlernen!

Wir sind “Der Brukenthaler”, ein Team 
von 28 kreativen und einzigartigen 
Köpfen aus allen Klassen des „Bruken-
thal“-Lyzeums, die zusammengekom-
men sind, um die Zeitschrift zu
erschaffen, das Ihr jetzt vor Augen 
habt.

Was ist Der Brukenthaler?

“Der Brukenthaler” ist nicht irgen-
deine Zeitschrift. Der Brukenthaler 
ist Eure Zeitschrift, unsere und die 
aller Schüler aus Hermannstadt. Beim 
Lesen werdet Ihr feststellen, dass sie
speziell für Euch entwickelt wurde. 
Wir wollen, dass Ihr das Gefühl habt, 
selbst ein Teil davon zu sein.

Hier findet Ihr alles: von Gedichten 
zu Interviews bis hin zu Modeartikeln, 
Artikel zur persönlichen Entwicklung 
und Berufsberatung, von Prosages-
chichten bis zu Artikeln über Fotogra-
fie, Film, Street Art und vieles mehr.

Der Vorteil der Zeitschrift ist, dass Ihr 
in der Sprache lesen könnt, welche Ihr 
bevorzugt: rumänisch, deutsch oder 
englisch. So wie wir es versprochen 
haben: Vielfalt!

Wir laden Euch ein, gemütlich Platz zu 
nehmen, euch zu entspannen und Den
Brukenthaler zu genießen: Das Mag-
azin, dass Ihr sonst nirgendwo finden 
werdet.

Hai să ne cunoaștem!

Noi suntem Der Brukenthaler, o 
echipă de 28 de minți creative și unice 
din fiecare clasă a liceului Brukenthal 
care s-au pus cap la cap pentru a-ți 
crea cadoul pe care îl ai acum în față.

Ce înseamnă Der Brukenthaler?

“Der Brukenthaler” nu e o revistă 
oarecare, Der Brukenthaler e revista 
ta, a noastră și a tuturor elevilor din 
Sibiu, pentru că citind-o, vei observa 
că este concepută special pentru tine 
și vei simți că faci parte din ea.

Aici vei găsi de toate: de la poezii, la 
interviuri, de la articole de modă, la 
articole de dezvoltare personală și ori-
entare în carieră, de la povești în proză 
la articole despre fotografie, film, artă 
stradală și multe altele.

Vei putea să citești în ce limbă te simți 
confortabil: română, engleză sau ger-
mană. Exact cum ți-am promis, diver-
sitate!

Noi te invităm să iei loc, să te relaxezi 
și să te bucuri de Der Brukenthaler, 
revista pe care nu o să o mai întâlnești 
altundeva.

Dă pagina și descoperă dacă această 
revistă este într-adevăr A TA!
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CONCURSURI ȘCOLARE

Oancea David - 12A 
1. Unbreakable, concurs de securitate 
cibernetică de tip Capture-the-flag 
jeopardy. Acest tip de concurs implică 
probleme din domenii ca web, forensics, 
reverse-engineering, etc și primirea 
unui anumit punctaj pentru rezolvarea 
lor.  
Rezultat: loc 33 din 341. 

Thomits Gabriel, Olăreanu Alexandru, 
Filea Răzvan - 12A 
2. Catalyst, concurs care implică rezol-
varea unei probleme cu mai multe nive-
le pe o tema interesantă (anul acesta era 
un viitor în care energia era scumpă), 
fără limită de timp sau spațiu și nu tre-
buie folosit un anumit limbaj. 
Rezultat: loc 43 din 300. 

Răzvan Grec 12B 
3. Mai multe rezultate la competiții de 
ciclism: 
Cupa Națională - locul 1 din 8 
Cupa mondială Nove Mesto - locul 42 
din 110 
Campionatul European - locul 46 din 70 
Campionatul Mondial - locul 60 din 90 

Ralea Ștefania-Arina, 9C 
4. Concursul Național de Creație Lit-
erară și Artă Plastică ,,Lauda seminț-
elor celor de față și în veci tuturor”, 
un eseu despre poetul Lucian Blaga, dar 
și despre operele acestuia. 
Rezultat: Premiul III 

Ralea Ștefania-Arina, 9C 
5. International Youth Math Chal-
lenge, o competiție destinată atât 
elevilor de liceu, cât și studenților.  
Rezultat: calificare până în etapa finală  

Diana Ducu (11B), Radu Popa (11A), 
Alex Salomie (11B), Oprișiu Ioana (12A), 
Govoreanu Flavia (12B), Gyarmati Rob-
ert (12B) 
6. Competiția “Mega debate”, com-
petiție de dezbatere care implică 
pregătirea a trei moțiuni atât pentru 
partea pentru pro și pentru partea con-
tra, la fiecare dintre acestea. 
Rezultat: •locul 1 din 8 (calificare la eta-
pa regională)  Diana Ducu , Radu Popa, 
Alex Salomie 
•locul 2 din 8 Oprișiu Ioana, Govoreanu 
Flavia, Gyarmati Robert 
•premiul de “cel mai bun vorbitor” al 
concursului: locul 1 - Diana Ducu , locul 
2 - Alex Salomie și locul 3 - Radu Popa

Lucian Boar, 11A 
7. Concursul de fizică “Augustin 
Maior”, organizat de universitatea 
Babeș Bolyai 
Rezultat: Locul 24 din 77 

Alexia Țabra, 12B 
8. Concursul “Ich habe einen Traum-I 
have a dream”, organizat de Auswär-
tiges Amt Deutschland 
Tema concursului era descrierea pro-

priei perspective asupra viitorului 
orașului natal/țării/al lumii: fricile și 
speranțele cu privire la viitor. Concursul 
a fost la nivel mondial, în două limbi pu-
tea fi scris, engleză sau germană, și cele 
mai bune creații sunt publicate într-un 
ebook care apare de Crăciun. 

Oancea David (12A), Filea Răzvan (12A), 
Oprișiu Bogdan (11A) 
9. “Hackathon Sibiu Innovation Days ”, 
un hybrid între un concurs clasic care 
implică un proiect gata făcut și un 
Hackathon, în care într-un interval de 
timp trebuie dezvoltat un proiect de la 
0. Astfel într-un timp specificat trebuia 
dezvoltat proiectul inițial mai departe, 
ținând cont de noile cerințe de la juriu. 
Rezultat: Locul I 

10. “Descperă-ți pasiunea în IT”, con-
curs care implică dezvoltarea unei apli-
catii de la zero cu scopul de a rezolva o 
problemă din România.  
echipa: Morar Iuliana (11A), Șuveică 
Noemi (10A), Voina Rareș (10A), Eșan 
Tudor (12A), Oprișiu Bogdan (11A) 
Aplicația Secure Document Transfer 
prin care se pot trimite sau primi caziere 
si adeverințe medicale direct de acasă 
pentru a evita statul la coadă, drumul si 
pentru a păstra distanțarea socială.  
rezultat: Premiul Accenture Industrial 
Software Solutions 

echipa: Florea Deborah (10A), Șofariu 
Adrian (10A), Popa Radu(11A), Oprișiu 
Bianca (12A), Drăgușin Diana(12A) și 
Budin Cristian(12A) 
Aplicația web Unlimit3D, prin care 
deținătorii unei imprimante 3D sunt 
puși în legătură cu clienții, care fac o 
comandă pentru un obiect personali-
zat, susținând de asemenea și mediul 
înconjurător prin donarea unei părți din 
profituri către companii ecologice.

Programare, sport, creație literară sunt câteva dintre subiectele concursurilor la care 
au participat câțiva dintre elevii școlii noastre în acest an școlar. Datorită ambiției, 
pasiunii, a rezultatelor acestor elevi, ei merită atenția noastră. În continuare puteți 
vizualiza lista acestor concursuri.
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welcher Stadt. Ich hingegen habe mir 
eigentlich gewünscht, dass die Schul-
zeit nie zu Ende geht, und hatte kei-
nen blassen Schimmer was ich stud-
ieren sollte . Nach langem hin und her 
habe ich mich dazu entschieden, mir 
ein Jahr freizunehmen, um Praktikas 
zu machen und um herauszufinden, 
wie es für mich weiter gehen könnte. 
Ich habe auch erwartet, dass ich mich 
in diesem Jahr selbst ein wenig mehr 
kennenlerne. Ich möchte herausfinden, 
was mich wirklich glücklich macht, und 
dann diesen Weg einschlagen. Bisher 
hat mein erstes Praktikum tatsächlich 
einen Teil dieser Erwartungen erfüllt. 
Leider weiß ich nicht, ob all meine 
Pläne aufgehen, wegen der Pandemie, 
aber ich bereue es auf keinen Fall mir 
ein Jahr frei genommen zu haben. Ein 
Überbrückungsjahr, oder „Gap Year“ , 
ist meiner Meinung nach wirklich etwas 
Tolles. Viele sind der Meinung, es wäre 
Zeitverschwendung und man würde aus 
seinem Lernrhythmus rauskommen, 
ich finde aber, dass diese Erfahrung 
mindestens genauso wichtig wie die 
Studium-Erfahrung sein kann. Nach 
der Universität fängt man meistens 
direkt an zu arbeiten, wenn man also 
nicht jetzt diese Zeit nutzt, wann dann? 

Andrea Sütö, 18, Jura, Wien: 
 Ich studiere Jura (Rechtswissenschaf-
ten)an der Universität Wien.  Am An-
fang hatte ich mehrere deutschspra-
chige Länder zur Auswahl: Deutschland, 
Österreich oder Schweiz. Nach längeren 
Recherchen wurde mir klar, dass die Uni 
Wien am besten zu mir passen würde; 
und um ehrlich zu sein, hat mich die 
Schönheit der Stadt Wien auch sehr 
überzeugt, diese Uni zu wählen. (Der 
historische Hintergrund ist unfassbar.) 
Schon als kleines Kind hatte ich eine 
Leidenschaft für Gerechtigkeit und 

Ordnung. Ich habe mich immer gegen 
Ungerechtigkeit gewendet und bin für 
unschuldige Menschen eingesprungen. 
Die Entscheidung fiel mir im Endeffekt 
nicht schwer, weil Jura die beiden Felder 
vereint. Durch mein Studium, möchte 
ich in der Zukunft Leuten helfen. Co-
rona-bedingt,hatte ich keine großen 
Erwartungen von der Uni. Ich hatte 
trotzdem und habe immer noch riesen-
großen Respekt vor der Organisation des 
Studiums, weil alles so gut online klappt. 
Hoffentlich vergehen diese schweren 
Zeiten bald, weil ich mich doch sehr 
auf das echte Studentenleben freue. 

Anna Katharina Henning, 19, Publi-
zistik- und Kommunikationswissen-
schaft, Wien : 
Ich bin gerade im dritten Semester des 
Publizistik- und Kommunikationswis-
senschaft Studiums an der Universität 
Wien. Nach der zwölften Klasse wusste 
ich, im Gegensatz zu vielen meiner 
Mitschüler, nicht genau, was ich weiter-
hin machen wollte—doch eines stand 
fest: Es musste ins Ausland gehen. Nach 
der Durchsicht mehrerer online Ratge-
bern und Eignungstests zur Studien-
swahl habe ich mich auf den deutschen 
Sprachraum konzentriert und so fiel 
meine Entscheidung schnell auf Öster-
reich, beziehungsweise Wien. Wien war 
schon immer meine Herzensstadt, da 
ich mich hier aufgrund der Multikul-
turalität, der Gelassenheit, der Kultur 
für Kultur und dem unverfälschten Wie-
ner Schmäh immer wohlgefühlt habe. In 
dem Kontext von immer leichter verbre-
itbaren „Fake News“ und ansteigender 
Nutzung von Social Media-Plattformen 
fand ich die wissenschaftliche Perspek-
tive auf diese Entwicklungen sehr span-
nend und habe mich schließlich für die 
Aufnahmeprüfung eingeschrieben, die 
mir dann den Studienplatz gesichert hat. 

Viele stellen sich die Frage, wie das 
Leben nach dem Schulabschluss 
weitergeht. Was sich am Anfang 
als unmögliche Aufgabe  erweist, 
und zwar die richtige Entschei-
dung zu treffen, könnte sich zu 
einer interessanten Recherche 
entwickeln, da man dabei auch 
die Erfahrungen anderer kennen 
lernt. Manchmal empfinde ich , 
dass mein jetziger Plan bezüglich 
der Uni ungewöhnlich ist,  aber mir 
ist klar, dass ich nicht die einzige 
in dieser Situation bin. Deswegen 
habe ich sieben Absolvent(-inn)
en des Samuel-von-Bruken-
thal-Gymnasiums angesprochen 
und ihnen ein paar Fragen über 
die Erfahrung, die sie nach dem 
Abitur gemacht haben, gestellt.  

Sarah Bortmes, 18, Gap Year: 
Nach dem Abitur habe ich erst-
mal den Sommer genossen, so wie 
wahrscheinlich auch jeder andere, 
ich war also campen, wandern und 
so weiter. Im September habe ich 
ein Praktikum an der Charlotte 
Dietrich Schule begonnen, das ich 
aber wegen der Pandemie unter-
brechen musste. Momentan bin 
ich in Deutschland und mache 
erstmal meinen Führerschein. Im 
Frühjahr habe ich ziemlich Panik 
bekommen, was das Leben nach 
der Schule angeht, weil fast jeder 
aus meinem Umfeld schon wusste, 
was er studieren möchte und in 

von Aron Caroline 

ABITUR
 IN DER TASCHE. 

Wie geht’s weiter?  
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Erwartungen und das Gefühl, dass 
Medizin am besten zu mir passt und 
die meisten Erwartungen sind bei dies-
er Universität in Erfüllung gegangen. 

Koren Luca,19 , Politikwissenschaft, 
Hannover: 
Ich habe nach dem Abitur angefangen 
Politikwissenschaft in Hannover zu 
studieren. Nach dem ersten Jahr hatte 
ich die Möglichkeit, mit Hilfe des För-
derprogramms der Europäischen Union 
ERASMUS+, ein Auslandsjahr machen 
zu dürfen und deswegen befinde ich 
mich zurzeit in Glasgow und führe 
hier mein Studium auf Englisch fort. 
Das war eine ganz einfache Entschei-
dung: Ich liebte Rumänien und verab-
scheute die dortige Politik! Ich wollte 
(und will) die rumänische Politik ir-
gendwie verbessern, und der beste Weg 
dafür war meiner Meinung nach, sich 
im Ausland genauer mit dem Begriff 
Politik, und alles was damit zusam-
menhängt, zu beschäftigen, um später 
nach Rumänien zurückzukehren und 
die rumänische Politik zu verändern. 
Während des Studiums verbachte ich 
viel mehr Zeit für das Lernen als in der 
Schulzeit und oft besuchte ich die Uni-
versitätsbibliothek bis spät in die Na-
cht. Trotzdem war genug Zeit für das 
Feiern, für Sport und für andere Hob-
bies da. Habt also keine Sorge, dass eure 
Freizeit zu kurz kommt. Das wichtig-
ste ist aber, dass ihr euch einen Stu-
diengang auswählt, der euch wirklich 
gefällt! Denn wenn ihr das studiert, 
woran ihr wirklich interessiert seid, 
macht das Studium richtig viel Spaß!  

Ihre Antworten, die ich vorgestellt habe, 
waren zwar unterschiedlich aber alle 
verbindet eine Idee: Kein Entschluss ist 
falsch, solange man mit ihm zufrieden ist.

Das Konzept Universität war für mich 
früher immer etwas Großes, Elitäres und 
im Laufe der Zeit, als die Aussicht auf ein 
Studium sich zunehmend näherte, stieg 
auch meine Neugierde, ohne dass sich 
meine Ehrfurcht schmälerte. Nachdem 
ich mehrere Student*innen von ver-
schieden Fakultäten kennengelernt habe 
und mich auch in dem Studierendenheim 
eingelebt habe, durfte ich nun das Unile-
ben erleben, das ich mir erwünscht habe: 
Ausgehen, lehrreiche Gespräche führen, 
verschiedene Leute kennenlernen und 
natürlich einen Einblick in die Grundla-
gen der Publizistikwissenschaft erlangen.  

Ioana Miruna Răulea,19, Biologie, 
München: 
Ich studiere Biologie an der Ludwig-Max-
imilian Universität München (3. Semes-
ter). Ich habe mich dafür entschieden, da 
es vielmehr Möglichkeiten für den von 
mir gewählten Bereich in Deutschland 
gibt. Die LMU habe ich aus mehreren 
Gründen gewählt, zum einen da es eine 
der besten Universitäten in Europa ist, 
und dadurch viele Studenten aus der 
ganzen Welt anzieht. Aber der entsc-
heidende Grund war für mich die Tatsa-
che, dass die LMU ganz berühmt für die 
Forschung ist und mit diesem Bereich 
möchte ich mich auch später beschäfti-
gen. Biologie hat mir schon im Gymnasi-
um ganz gut gefallen, aber erst nachdem 
ich in der zehnten Klasse ein paar fachs-
pezifische Videos über Genetik gese-
hen habe, wuchs mein Interesse dafür 
exponentiell. Danach habe ich mehrere 
Berufsmöglichkeiten recherchiert und 
auch vieles über das Studium gelesen. 
Alle Informationen, die ich gefunden 
habe, haben mich überzeugt, dass dieses 
Studium für mich geeignet ist. Das Studi-
um macht noch immer viel Spaß und 
mein Interesse ist noch immer hoch, auch 
wenn der Schwierigskeitsgrad steigt. 

Ioana Țincu, 18, Informatik, Klausen-
burg: 
Ich studiere Informatik in deutscher 
Sprache an der „Babeş-Bolyai“ Universi-
tät Klausenburg. Schon in der 9. Klasse 
erzählte uns der Informatiklehrer über 
diese Uni und lud ehemalige Absolventen 
der Brukenthalschule in die Stunde ein, 
um uns ihre Erfahrung mit dem Studium 
der Mathematik und Informatik an der 
Babeş-Bolyai-Universität mitzuteilen. 
Zudem wollte ich die Gelegenheit nicht 
verpassen, mein Studium in deutscher 
Sprache beenden zu können und meine 
Eltern haben mich tatkräftig unter-
stützt. Im Lyzeum war meine Fachrich-
tung Mathematik-Informatik und in der 
12. Klasse wusste ich mit Sicherheit, dass 
ich diese Richtung auch an der Uni ein-
halten werde. Ich habe es aber meinem 
Informatiklehrer zu verdanken, dass ich 
jetzt Informatik studiere, weil er mir 
Vertrauen geschenkt und mich davon 
überzeugt hat, dass dieser mein Weg ist. 
Ich bin jetzt nur im 1. Studienjahr aber 
ich weiß, dass die Erfüllung meiner Er-
wartungen von der Qualität meiner Leis-
tungen während des Studiums abhängt, 
weil die Anforderungen sehr groß sind. 

Bălă Vlad, 20, Medizin, Hermann-
stadt: 
Ich studiere Medizin in Hermannstadt an 
der Lucian-Blaga-Universität. Seit mein-
er Jugend wollte ich Medizin studieren 
und ich habe mir diese Uni ausgewählt, 
da ich Hermannstadt sehr gut kenne, da 
ich viele Freunde hier habe und ich finde 
auch, dass diese Universität jetzt schon 
einen Ruf hat und mich gut vorbereiten 
kann. Seitdem ich wegen der Achilleseh-
ne operiert wurde, habe ich mir im-
mer gewünscht, anderen Menschen in 
schwierigen Zeiten helfen zu können 
, weil ich damals diese Eigenschaften 
sehr geschätzt habe. Ich hatte große 

9
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producător care e un artist exact ca 
și tine. Înregistratul, mixatul si mas-
terizatul sunt făcute în întregime de 
mine.

Foarte tare! Keep it up! Unde te 
putem găsi online, pe ce platforme 
îți promovezi piesele? 

Pe YouTube sunt “8Iulie”, pe Spotify/
Apple Music sunt “Stefan Costea” iar 
pe Instagram ma puteți găsi cu con-
tul @stefcostea. 

Ce părere ai despre muzica con-
temporană? Care sunt artiștii tăi 
preferați? 

Momentan muzica evoluează foarte 
rapid, deci nu pot spune decât că e 
interesantă.  To name a few: Kanye 
West, Frank Ocean, Travis Scott, Gi-
veon, Tyler the Creator, Daniel Cae-
sar, Brent Faiyaz, PARTYNEXTDOOR 
și Drake. 

Îți vei păstra stilul și tematica pie-
selor pe viitor sau vei încerca ceva 
diferit? 

Muzica pe care o fac va fi mereu o 
reflexie a sentimentelor mele. Deci 
chiar nu știu ce va fi. Voi încerca 
să-mi forțez limitele și să văd cât de 
departe mă conduce creativitatea. 

Poate cunoști la rândul tău alți 
copii care fac muzică...Ce le poți 
spune celor din generația ta cu 
inclinații spre acest domeniu? 

Indiferent de trenduri, cel mai bun 
lucru pe care poți să-l faci ca artist 
este să rămâi ,,true to yourself”. Dacă 
ai o idee, pune-o în muzică și nu lăsa 
opinii care nu sunt constructive sau 
numere care nu reflectă calitatea să 
te descurajeze. Acum un an aveam 15 
abonați si 40 de vizualizări la o piesă. 
Keep it real! 

Ce planuri ai pe viitor? Lucrezi 
momentan la vreo piesă, vreun 
album? 

Urmează să scot o piesă intitulată 
,,Lumina”, cu Tedi, pe 4 Decembrie. 
Am o grămadă de concepte pent-
ru album, dar aștept să mai crească 
fanbase-ul, pentru ca munca mea cea 
mai bună sa aibă o audiență cât mai 
mare. 

Un ultim gând pentru revista 
școlii?

Sper ca toți elevii și profesorii să 
treacă cu bine prin această perioadă. 
Nu lăsați niște păreri negative să 
reflecte de ce sunteți cu adevărat în 
stare. Puneți-vă pe voi pe primul loc.

 ,,Ce înseamnă muzica pentru tine?” 
cu Ștefan Costea

Pasiune. Muzică. Talent. Un sunet 
nou al muzicii. Cu acestea se prez-
intă și Ștefan Costea, elev la Colegiul 
Național ,,Samuel von Brukenthal” 
Sibiu. Fiind un mic muzician al gen-
erației sale, Ștefan a fost de acord să 
ne raspundă la câteva întrebări legate 
de propria cariera, inspirația și muzi-
ca sa. Enjoy! 

Ștefan, ce înseamnă muzica pen-
tru tine? Ce ne poți spune despre 
profilul tău de muzician? 

E greu de descris ce înseamnă muz-
ica pentru mine. Nu cred că e un 
hobby pentru că nu aș putea renunța 
oricând. E singurul lucru pe care îl 
fac, care îmi dă pace interioară, indif-
erent de ce se întamplă în viața mea. 

Ai vreun model în cariera ta? Dar 
în viață? 

Îl admir foarte mult pe tata, pent-
ru abilitatea lui de a se descurca în 
orice situație și pentru faptul că, deși 
muncește mult, tot reușeste să pună 
familia pe primul loc. 

Să trecem la pasiunea ta... ,,Oc-
tombrie” a fost destul de promo-
vată pe rețelele de socializare. 
Cum a fost procesul de realizare al 
piesei? 

Eram acasă și mă gândeam la cât de 
repede au trecut ultimele luni. Eram 
trist pentru că nu voiam ca restul co-
pilăriei mele să treacă la fel de repede 
și nesemnificativ. Eram și îndragos-
tit și m-am gândit să scriu o piesă 
despre ce simțeam în acel moment. 
Aveam deja prima și a doua strofă și 
am realizat ca ar fi plictisitor daca aș 
scri-o tot eu și pe a treia, așa ca am 
contactat-o pe Tedi, o prietenă din 
București și în două zile mi-a oferit 
varianta ei, and the rest is history... 

O intrebare mai serioasă... Te vezi 
făcând muzică în viitor? Crezi în 
cariera clădită din pasiune?  

O să fac muzică chiar dacă o să am un 
9-5 job. Cea mai neinspirată situație 
în care s-ar putea pune un om ar fi 
să-și piardă ani din viață și atâta po-
tențial pentru un job unde nu-i sunt 
puse in lumină adevăratele valori. 
Înțeleg și importanța banului, dar e 
bine să-ți știi și laturile importante. 

Vorbind de pasiunea ta, cât de 
mult stai să compui o piesă? 
Primești ajutor pentru beat-uri, 
efecte sonore etc.? 

Beat-urile le cumpăr, deoarece un 
beat e 50% din întreaga piesă, deci 
consider că e important să susții un 

de Miruna Potcovel
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to the feeling and pleasure sensed in 
the process. Of course, money secure 
a decent standard of living but I doubt 
it whether they should play an import-
ant role in a career choice, because the 
people around you can make up for all 
the luxuries in the world. Eventually 
anything but people becomes boring 
at some point and since following your 
path means being more of yourself, 
this should bring the persons who mat-
ter closer. 

Easier said than done, to shape a life 
according to the work you like. It may 
seem far from playing safe but the 
more you think and imagine it, doubts 
start to fade. The tricky part is to find 
out what you are really into. For this, 
there is no certain recipe, only helpful 
advice in TED-talks for example. One 
I remember is asking yourself, what 
would you do or most regret not hav-
ing done if tomorrow would be your 
last day alive. Think it through, beyond 

stereotypes, and take the risk of not 
pleasing everybody with your conclu-
sion, but even better, try it out: find a 
way of getting involved in activities 
you can relate to, seize any opportu-
nity to gain a new experience, broaden 
your perspective and meet new people. 
It shouldn’t be that hard considering 
the range of projects and volunteering 
programs available today. Sticking to 
the comfort zone allows no challenge 
nor chance of progress and success to 
occur, just because of a slight fear of 
failing, that gradually drowns confi-
dence if laziness collaborates. In some 
cases, fears are the most reliable indi-
cators of what to start with, as over-
coming them, provides the feeling and 
mindset that everything is possible. 

Finally, aim high when taking this de-
cision and if you have no clue what to 
begin with, start with getting rid of the 
time stealing habits, allowing the im-
portant stuff the frontstage.

Thoughts on career decision
text by Salomie Alexandru
illustration by Crăcea Diana

I’m at the typical age when in any con-
versation the question ‘’And, where are 
you going to study after high school’’ 
pops up at some point and almost au-
tomatically I answer that I don’t know 
but I have plenty of time to figure it 
out. The part with the time is slowly 
becoming a lie for skipping the subject. 
It is never too early to think about the 
future and decide the path you want to 
follow as it helps you invest your time 
and energy more efficiently. In my task 
of finding this out, I came across some 
thoughts that might be helpful to con-
sider when taking this decision. 

Whatever job, occupation or career, 
if it involves doing what you like, 
then it simply won’t feel like working 

and making a living while enjoying it 
sounds like a version of success to me. 
In other words, your biggest passion 
is turned into a profitable activity, so 
that all of your efforts are dedicated 
to what you enjoy and stand for. If it 
isn’t a job or university that includes 
your idea of passion, there’s the option 
of going freestyle, building your own 
set of rules through entrepreneurship 
and even if things don’t turn out as ex-
pected, it’s still better than living with 
the regret of not having tried. It’s up 
to you how you perceive and react to 
the outcome but beyond the result, if 
your motivation is superior to money, 
springs from a passion deeply rooted 
in your ideal and values, the outcome 
might not even count in comparison 
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you, a nice body shouldn’t be on top 
of the list! Personal growth and truly 
knowing yourself is so much more es-
sential and brings so much more value 
to you as an individual than all these 
“beauty standards”! So, promise me 
that after you read this, you’ll go out-
side to live your life to the fullest and 
to enjoy all the beautiful moments you 
get. Make memories of your own and 
place them in a corner of your mind 
so you can go back to them anytime!  

Short survey: 
I asked approx. 20 teenagers these two 
questions: 
How much time do you spend on so-
cial media per day?  
Are you aware of the fact that it af-
fects you in some way? And if yes, 
how?  And these are some of the 
answers: 

1. I spend about 5 hours a day on my 
phone. 
2. It does affect me, mostly stealing my 
time and not allowing me to be pro-
ductive, but I try my best to use my 
phone as a tool and not as a time thief. 

1. I spend like 2 to 3 hours a day on so-
cial media. 
2. Yes, I am. First of all, spending so 
much time on social media made my 
eye problems worse, which is why I’ve 
recently had to change my diopters. 
Besides, I see social media as a distrac-
tion from my responsibilities. Howev-
er, these platforms are very addictive, 
which is why it seems like I can’t stop 
using them. 

1. I spend an average of 3 hours and 
a half every day on social media.  
2. Social media obviously affects 
everyone in some ways. For me, it’s 
the fact that I develop some unrealis-
tic expectations that I can’t live up to 
and sometimes it brings me down be-
cause I do not realize it soon enough. 

Conclusion: We all realize social media 
does affect us, but can’t help using it. 
Of course, it also has positive effects, 
but in order to benefit from them, we 
have to pay attention to the way we 
use it. Especially during these times 
of loneliness, one of the positive ef-
fects is that we can still be in touch 
with each other. At last, I can say that 
quality comes in small dosage and 
we can use that to our advantage... 

“Oh, she looks so good, I’ll follow her” 
and that’s how it starts... We often find 
people on social media we fall in love 
with and not for the person they are, 
but for their appearance, because it’s 
obvious we can’t love their personali-
ty while we’re only connected to each 
other by a screen. Ok, I agree, if you 
follow a person for a longer period of 
time, then yes, you can form an opin-
ion about that person. But the thing is 
we become obsessed with those influ-
encers, with how they look, with how 
they speak and later on we find our-
selves saying: “I love his or her life, I 
want my life to be like that”, but the 
truth is you don’t, because they do not 
have a perfect life, as not all of them 
choose to show you their tough times. 
We get buried in so much unneces-
sary information for our growth as 
humans, we get buried in pretty faces 
and hidden facts... I have friends and I 
met so many insecure individuals that 
I feel like this is the new trend! There 
are so many girls who feel unconfi-
dent, they are always questioning their 
bodies, their minds, their voices, their 
faces and their personalities! We live 
in a world which makes us question 
everything around us, but it shouldn’t 
lead us into questioning ourselves!  

Consider this: every 100 minutes a 
teen takes their own life, about 20% 
of all teens experience depression 
before they reach adulthood and so-
cial media can be one of the factors 
which are slowly, but surely guid-

ing to depression. Why? Because so-
cial media can cause low self-esteem, 
poor body image and a tendency to 
be highly self-critical and all these 
lead to depression in the long run. 

 I’ve made an experiment which consist-
ed in unfollowing all the famous mod-
els and only kept account on activities 
which bring positivity- that’s some-
thing I don’t regret. I can’t say I was 
insecure before, but this experiment 
has definitely played a role in my social 
life. I now enjoy being outside, discov-
ering nature which I was hindered from 
doing by SOCIAL MEDIA. Social media 
kept me inside, it kept me from planting 
the seeds for my future. I feel so much 
more filled with happiness than before. 

This summer I had food poisoning for 
three days and I can say I hated it, of 
course, I hated it because I was feeling 
awful, but I was telling my mom every 
single day that I couldn’t wait to get 
better so I could go cycling and con-
tinue my summer adventures in the 
nature. We get so attached to a screen 
that we forget to live our life, while 
we are concerned with other people’s 
lives, ours just walks right by us... I’m 
not saying you shouldn’t use social 
media but you must filter the informa-
tion and reduce the time spent on it. 
Social media puts down the most frag-
ile persons.  Teenagers are just getting 
started, we step shyly into life because 
this is the time when we struggle to 
figure out what we want and I assure 

The Downsides of Social Media 
text by Lupea Teodora

illustration by Crăcea Diana  
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Cum îți schimbi atitudinea față de 
tine ca să poți depăși această provo-
care? 
Începe prin a vrea mai mult de la tine. 
Poți mai mult, așa că fă mai mult! Nu 
e ușor, e o provocare legată de tine și 
tocmai de aceea pare așa de grea de 
rezolvat, însă există soluții, iar cele pe 
care ți le propun sunt doar câteva din-
tre ele.  
Nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, dar ai 
libertatea să încerci, să vezi dacă ți se 
potrivesc, să găsești altele și mai bune.  

1. Dă-i un nume creierului tău, uman-
izează-l. În acest mod, de fiecare dată 
când vor mai apărea gânduri de tipul 
nu ești bun de nimic, ești varză, doar 
să greșești poți, îi vei putea spune crei-
erului tău: Ba nu e adevărat Stelică/Le-
nuța/Georgel, lasă-mă în pace/ lasă-mă 
să-ți demonstrez că te înșeli. Va fi ca și 
cum te lupți contra altei persoane ca să 
te aperi pe tine și propriile convingeri 
, cu scopul de a câștiga, bineînțeles. Fii 
creativ și găsește un nume unic, amu-
zant, nemaiîntâlnit. Adaptează această 
metodă la tine și vezi cum funcționează. 

2. Felicită-te după fiecare reușită. 
Du-te efectiv în oglindă și spune-ți 
Bravo! Ai făcut-o și pe asta! Sunt mân-
dră/mândru de tine și eram sigur/ă 
că vei reuși! Va fi ca o recompensă pe 
care ți-o dai tu ție după fiecare succes. 

3. Lucrează cu următoarele întrebări: 
 • Care sunt calitățile pe care le văd pri-
etenii tăi la tine și pe care tu nu le vezi 
la tine? 

 • Cum te-ar ajuta persoana ta din vi-
itor, persoana aceea care reprezintă 
idealul pe care vrei să-l atingi? Ce ți-ar 
zice ea? 

 • Te-ai simțit vreodată invincibil? De-
scrie sentimentul. Ce poți face ca să-l 
retrăiești? 

4. Citește cartea How to unfuck 
yourself de Gary John Bishop.
 How to unfuck yourself nu-ți va schim-
ba viața instant după ce o vei citi, ci te 
va ajuta să realizezi că singurul care o 
poate face ești tu. Poate ți se par cuvinte 
mari, dar încearcă această lectură, vezi 
ce părere ai și fi deschis să acționezi. 
Această carte o recomand mai degrabă 
persoanelor care sunt dispuse să audă 
adevărul „verde în față”. Cartea este 
destul de directă, genul de carte care te 
ia de mână și te pune să acționezi, este 
însă foarte accesibilă și ușoară de citit. 

QUICK DISCLAIMER: 
nu ți-am dat rețeta fericirii, așa că 
nu te aștepta la o schimbare instan-
tanee, dacă alegi să  folosești in-
strumentele de mai sus. Ia-ți timp, 
probează, adaptează și ține minte că 
este un proces, în care dacă te anga-
jezi, vă  trebui să-ți dai silința ca să 
funcționeze și să ai rezultate vizibile. 

Nu uita că faci parte din generația 
care își dorește o evoluție și este dis-
pusă să facă orice îi stă în putință ca 
să o și realizeze, însă ca acea schim-
bare să fie posibilă trebuie să în-
cepi  prin a modifica ceva la tine. 

Ce ești dispus să crești la tine ca acea 
evoluție la care aspiri dintotdeauna 
să fie posibilă?  

Ce îți asumi că vei face și cum vei 
acționa concret, ca să-ți crești im-
aginea de sine? 

Atitudinea pe care o ai față de obi-
ceiurile mici, determină atitudinea 
pe care o ai în fața provocărilor mari. 

Cineva spunea că, dacă vrei să schimbi 
lumea, poți începe prin a-ți face patul în 
fiecare dimineață. Nu râde! Nu e o glumă!  
Deși pare un lucru micuț și nesemni-
ficativ, faptul că îți faci patul în fie-
care dimineață când te trezești, te 
face să simți un pic de împlinire încă 
de la începutul zilei, pentru că ai re-
alizat rapid, concret și cu un rezultat 
vizibil, prima sarcină de pe lista ta.  
Împlinirea aceea aparent nesemnifica-
tivă, provenită dintr-un obicei mic, îți 
va dicta atitudinea cu care vei aborda o 
sarcină mai mare, apoi alta și mai dificilă, 
până când vei ajunge să îndeplinești tot 
ce ți-ai propus pentru ziua respectivă.  
Acum că știi cum influențează atitudin-
ea parcursul sarcinilor până la obiec-
tivul cel mare, cum descoperi dacă ai 
o atitudine potrivită față de tine, față 
de provocările pe care ți le oferă viața? 

Faci parte, la fel ca și mine, din Gen-
erația Z, a schimbării, a speranței și 
în același timp generația, care a fost 
caracterizată în mass-media și ca 
fiind anxioasă și deprimată. Generația 
căreia îi este frică să își exprime opin-
ia, în viața reală și nu pe internet, deși 
trăiește în era în care toată lumea are 
dreptul și posibilitatea la libera opinie.  

De unde vine teama asta de a ieși 
din zona de confort, până la urmă? 
Această teamă vine dintr-o stimă de 
sine scăzută. Într-adevăr, ești bombar-
dat de o grămadă de factori externi care 
îți afectează stima de sine (mediul de la 

școală, familia, prietenii, social media 
etc), însă asta nu înseamnă că trebuie 
să le dai puterea să decidă ce atitudine 
vrei să ai tu față de propria ta persoană. 

Am stabilit deja că faci parte din gen-
erația care vrea o evoluție, însă cum 
ai putea lua parte la acea mare schim-
bare la care aspiră, dacă nu știi să 
ai o atitudine corectă față de tine?  

Social media promovează foarte mult 
autoironia și glumele legate de propria 
sănătate mentală, însă atunci când 
glumești zilnic despre tine și te jude-
ci aspru, poate inconștient și fără rea 
intenție, ci doar pentru că ți se pare 
amuzant, vei începe să crezi toate lu-
crurile pe care ți le spui. Și astfel apa-
re stima de sine scăzută. Dacă te-ai 
aflat vreodată în situația în care ți s-a 
părut amuzant să te judeci, poate că ai 
putea fi mai atent pe viitor la modul 
în care îți tratezi propria persoană, 
fără să te mai privești ca pe o glumă. 
Există atâția adolescenți cu un po-
tențial uriaș, dar care se limitează 
din cauza faptului că uită de cel mai 
important lucru, adică de ei înșiși.  

Dacă nu ai o atitudine responsabilă 
în legătură cu tine acum, ce atitu-
dine vei avea în legătură cu tine în 
viitorul tău? 
Imaginea de sine scăzută e o prob-
lemă cu care se confruntă mulți oame-
ni, adulți sau adolescenți, dar pe care 
puțini o iau în serios. Poate să pară un-
eori chiar cea mai dificilă provocare din 
viața ta, una fără cale de scăpare însă o 
problemă fără soluție este o problemă 
greșit formulată.             (-C. Sârbu, 17 ani) 

Tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. 
Tratează-te ca atare! 

text de Babeș Ioana
ilustrație de Diana Crăcea



18 19

verts. Extroverts are people who gravi-
tate toward groups and constant action, 
whereas an introvert is often thought of 
as a quiet, reserved, and thoughtful in-
dividual. They don’t seek out special at-
tention or social engagements. These 
two personality types are opposites and 
they react differently to being alone. The 
Coronavirus pandemic, for example, was 
a big challenge for extrovert people, who 
found themselves in a difficult place, but 
the stress and the changes that came with 
the pandemic were unpleasant for every-
one, whether you crave social interactions 
or not. If you try to look on the bright side, 
the lockdown was a situation that made us 
realize how grateful we should be for every 
small thing, but it was also challenging to 
be alone. Many people felt productive at 
first and saw the time they got to spend 
at home as a good way to get ahead at 
work or to start doing an activity they had 
planned on doing. However, as time passed 
many felt like the comfort of their home 
was affecting their productivity. Emotions 
such as stress, loneliness and anxiety were 
slowly forming in their mind and the chal-
lenge of finding something to do in order 
to escape a boring pattern began. Even if 
the situation seemed complicated and dif-
ficult not everyone felt lonely and there is 
really no secret to it.  

Firstly, it is important to love yourself and 
understand that you don’t need anyone 
else to not feel lonely. You need to try to 
be proud of your efforts and appreciate 
yourself more. It is important to listen to 
your heart and mind: see what you want 
to do with your time and don’t be too 
hard on yourself when you are not having 
a productive day. Take the time to intro-
spect and better understand yourself. Ask 
yourself what makes you unproductive or 
what you want to change in your behavior. 
Don’t exclude activities that you enjoy in 
favor of work and try to motivate yourself 
instead of constantly criticizing your ac-
tions.  

Secondly, even if you can’t meet them in 
person, try to stay connected with your 
friends. Sharing your daily experiences 
with somebody and realizing that you are 
not the only one having a hard time can 
be reassuring. Advice is also welcome, but 
don’t compare the way you feel with what 
others go through, keep in mind that we 
are all different and we handle situations 
in our own way. 

Furthermore, during lockdown life may 
have become dull, repetitive and monot-
onous that is why trying new activities 
could be the key to avoiding boredom. You 
might have lost interest in the activities in 
your daily routine so switching it up would 
make things more interesting. When you 
get bored, you may frequently get distract-
ed and may find yourself daydreaming. 
You may even spend more time scrolling 
through social media. There are plenty of 
solutions for staying active, but you need 
to find the one that suits your lifestyle 
best. Some suggestions would be struc-
turing your day, focusing on your health, 
maintaining your hygiene and staying in 
shape even if you don’t feel like it.  

In conclusion, if you have friends that feel 
like they are present even when they are 
not around, who support you and listen 
to you regardless of what you have to say, 
who give you the feeling that even if you’d 
lose everything you wouldn’t’t be alone, 
then you are in the right company. And if 
you love yourself and you respect your de-
cisions even when they are not productive 
and if you can look around and be proud of 
how far you have come, then you will be at 
peace with yourself. And if you don’t then 
don’t forget that you still have time and 
that the most valuable company that you 
can have is your own self and the time you 
spend by yourself can bring you the most 
happiness and accomplishment, you will 
never feel lonely if you learn how to value 
the time you spend alone, so it is up to you, 
will you give yourself a chance? 

Being alone but not lonely

By definition loneliness is sadness 
caused by a lack of friendships or com-
pany. But loneliness has little to do 
with having no one else present, it is a 
spiritual solitude rather than a physical 
circumstance. This emotional discon-
nection is incorrectly associated with 
being physically alone, since people 
can live relatively solitary lives and not 
feel lonely, whereas others surround 
themselves with people and live a rich 
social life, but feel lonely nevertheless. 
This proves the fact that the quantity 
of social activity in one’s life does not 
always satisfy the social needs of the 
person.  The American psychologist 
Maslow considered the social stage an 
important part of psychological devel-
opment because our relationships with 
others help reduce emotional concerns 
such as depression or anxiety; there-
fore, many mental health issues could 
be avoided by finding a way to deal with 
loneliness when being with others or, 
in fact, alone. 

To begin with, feelings of loneliness 
can occur in unexpected situations, for 
instance when one is with a group of 
people, seemingly having fun, but then 
suddenly feels alone, which can be con-
fusing and frustrating. That is why it is 
important to understand the roots of 
these emotions so as to be able to put 
an end to such situations. 

First and foremost, you should try to 
analyze the quality of the friend group 
you are part of. Everyone has their own 
perception of what a good entourage 
would be for them and people are so 
different that it would be impossible 
to find a common description of a good 
friend group. However, there are some 
important characteristics that every-

one should look for in friendships, for 
example trust. Even if it takes some 
time until you can share your secrets 
with someone, it is essential to know 
that you have a shoulder to cry on and 
someone to hear you out. Sincere, but 
nonjudgmental people are also great to 
have around. Moreover, having friends 
who understand and support your 
thoughts and dreams will never allow 
you to feel lonely because even if they 
are not physically present all the time 
knowing that you can count on them 
can give a feeling of safety and avoid 
sudden feelings of loneliness. This is 
why you should ask yourself wheth-
er your friend group can offer you 
this safety and support, otherwise you 
might have to rethink who you spend 
your time with because these relation-
ships have a big impact on your mental 
health.  

Another kind of loneliness is experi-
enced when being physically alone and 
although it does not always seem like 
it, this feeling is different from the one 
mentioned before. Many people are 
not alarmed by this emotion and don’t 
make an effort to change it because 
they consider it normal, however there 
are many bad consequences to loneli-
ness, for instance depression, anxiety 
or sleep disorders. Therefore, it is im-
portant to find ways to avoid loneli-
ness, rather than ignore it and this does 
not necessarily mean keeping yourself 
busy, but being at peace with yourself 
and using the time alone to focus on 
your personal needs and goals.  

Being alone is an uncomfortable sit-
uation for many people, but it can be 
really comforting for others. Nowadays 
we see people as introverts and extro-

text by Sophie Buțu
illustration by Diana Crăcea



Inspired by the life of the author, 
“A Very Large Expanse of Sea” tells 
the story of Shirin, a sixteen-year-
old Muslim girl experiencing rac-
ism and xenophobia for wearing a 
hijab in a post 9/11 America. Life 
has been hard for her and her family 
and that’s why they start moving in 
search for safer circumstances. With 
a war threatening to begin, the scarf 
wrapped around her head makes 
life nearly impossible for Shirin. Al-
though she has the same rights as 
her classmates to live in this coun-
try, she faces injustice, white privi-
lege and acts of discrimination. She 
learns not to speak up or to make 
friends, knowing she will unavoida-
ble get hurt. Shirin manages to fol-
low her plan without any complica-
tions, until she meets Ocean. 

Ocean is the golden boy of the high 
school and the star basketball play-
er. Although he is quiet and calm, 
while Shirin is stubborn and im-
pertinent, the two of them bond 
instantlly. As soon as they make 
their feelings for each other public, 
acts of hate and criticism not only 
against Shirin but also agaist Ocean 

start coming. When Shirin finds out 
Ocean may lose the chance of a bas-
ketball scholarship for college, she 
ends the relationship being afraid 
that she will ruin his future. Ocean 
proves he is willing to do anything 
for Shirin as well, but, in a time of 
racism and discrimination, that may 
not be enough for their love story to 
last.  

The novel discusses some impact-
ful experiences Shirin had in school, 
but also in the outside world. Weeks 
after the attacks, Shirin was walk-
ing home from school when she was 
physically assaulted by two class-
mates. Instead of arresting them, 
the officers that saw what happened 
recommanded Shirin to take off her 
hijab when she walks on the streets. 
Besides, in her first day at the school 
where she met Ocean, one of her 
teachers assumed she did not speak 
English well enough to take part in 
his class. Shirin’s experiences with 
racist people made her lose hope in 
humanity, believing she would nev-
er be accepted and that there was 
nothing she could do about it. She 
started having feelings for Ocean 

when she realised he rep-
resents what was good in 
people. His kindness almost 
compensates with everybody 
being judgemental.“Ocean 
had given me hope. He’d 
made me believe in peo-
ple again. His sincerity had 
rubbed me raw, had peeled 
back the stubborn layers of 
anger I’d lived in for so long. 
Ocean made me want to give 
the world a second chance.” 

Answering the question 
“How did you come up with 
the title for this book?”, the 
author explained that “a 
very large expanse of sea” is 
the dictionary definition of 
“ocean”. The obstacles the 
main characters  encounter 
represent the ocean between 
them. The title is also a met-
aphor that makes refference 
to the international waters 
keeping them apart. The sto-
ry of Shirin and Ocean draws 
attention, without being a 
cliche, to the impact that the 
existence of social differenc-
es has on people. The young 
Muslim learned to manage 
the bitter remarks everyone 
around her used to make, 
but when Ocean started to 
suffer from the hate peo-
ple felt for her, Shirin real-
ised that caring about what 
others thought of her was a 
luxury she couldn’t afford. 
Although it took place eight-
een years ago, the longlast-
ing topic will not cease to 
affect today’s society.

 “A Very Large Expanse of Sea” 
by Tahereh Mafi

by Frătici Patricia

What racism felt like post 9/11
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As “Pride and Prejudice” is a very 
well-known novel, innumerable crit-
ics have analyzed it and given their 
opinion of it. Personally, I like “Pride 
and Prejudice” because it has so many 
interesting components: an intriguing 
plot, humorous language full of irony, 
and many well-described characters 
with original personality traits and 
common flaws. I particularly like how 
Jane Austen describes the actions of 
the peripheral characters; she speaks 
about their peculiarities in a very 
amusing way, and she is very good at 
making the reader picture just how 
ridiculous the characters are some-
times.  

“Pride and Prejudice” tells the story of 
Elizabeth Bennet and her family in the 
nineteenth- century England. Eliza-
beth Bennet has four sisters, and the 
aim of their mother is to marry them 
off, an aim which is ridiculed by the 
narrator throughout the story. Most-
ly, the plot follows Elizabeth Bennet 
and her eldest sister, Jane Bennet, in 

their pursuit of happiness. Jane and 
a wealthy man called Mr Bingley fall 
in love with each other, but his fam-
ily and friends believe that the class 
differences  are too significant, so they 
separate/they try to prevent them 
from being together by convincing Mr 
Bingley that Jane does not truly love 
him. Meanwhile, Mr Bingley’s friend, 
Mr Darcy, who immediately becomes 
disliked by most people in the neigh-
borhood, falls in love with Elizabeth 
Bennet. However, she thinks that he 
is a very despicable man, partly be-
cause of his proud manners and partly 
because of what others have told her 
about him. She declines his offer of 
marriage but she later realizes that 
she has misjudged  Mr Darcy’s charac-
ter, as well as the characters of others.  

It is widely acknowledged that the 
title Pride and Prejudice is connected 
to the behavior of the main characters 
Elizabeth Bennet and Mr Darcy. He 
represents the pride,whereas she rep-
resents the prejudice against him. 

I like that I can summarize the whole 
book just  by saying that it is about a 
woman who initially hates a man but 
eventually grows to love him. This 
element of the romance in which the 
characters progress from hatred to ro-
mantic love is known as the “enemies 
to lovers trope”. 

In my opinion this is one of the best 
book I have ever read, it is my comfort 
book and I read from it whenever I’m 
feeling down or sad, because honestly, 
it just feels like a hug for your soul. 
Even if you don’t like reading, or feel 
that classics are boring, I assure you 
that this book will surprise you. 

Two lines are imprinted deep down in 
my memory and I must say that I think 

about them all the time. They are 
Mr.Darcy’s confessions: ”You have be-
witched me body and soul, and I love, 
I love, i love you” and  „In vain I have 
struggled. It will not do. My feelings 
will not be repressed. You must allow 
me to tell you how ardenly I admire 
and love you.” Just writing them down, 
I got chills. I think the first one is the 
best declaration of love ever: it is 
emotional, sincere and beautiful, just 
how Mr.Darcy truly is under his proud 
and tough exterior. 

Maybe after everything I have written, 
at least something must have sparked 
your interest and you will at least con-
sider reading „Pride & Prejudice”.

by Jane Austen

The original Enemies 
to Lovers story

ride &

rejudice

by Luana Pănoiu
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A masterpiece of soul freedom captured by 
royal duties that create a brilliant story as 
history is brought successfully to life.  

There is a special craft to this series, as his-
tory, fiction, drama and  authentic emotions  
comprise a symbol of power and dignity, as 
well as unveiled vulnerabilities that take us 
to the other side of the monarchy.  

The acting is definitely Oscar level. In sea-
son 1 and season 2 Claire Foy plays Queen 
Elizabeth II, with a versatile skill set, being 
able to master every emotion, from joy and 
serenity to sorrow and indignation. Play-
ing opposite her as Prince Phillip is Matt 
Smith, who manages to enter the skin of 
the character triumphantly, an adventur-
ous and confident spirit. I have to admit I 
had doubts about season 3 because of the 
new actors, but Olivia Colman lived up to 
everyone’s expectations by delivering an 
amazing performance of a true, honourable 
queen.  
The Crown is beautifully and thoughtful-
ly shot. The cinematography goes behind 
every expectation with spectacular frames 
of Great Britain’s landscapes and dark, seri-
ous tones that fit perfectly with the atmos-
phere.  

What does the crown actually represent for 
the chosen one? A burden or a blessing? 
The show highlights the sacrifice needed 
for the monarchy to remain stable and vic-
torious, a struggle between sense and sen-
sibility, nations fighting for emancipation 
and the long process needed for a signifi-
cant change. Discipline, integrity, mindful-
ness and wisdom kept the monarchy alive 
but only the strong one survived. 

I highly recommend this show that will 
keep you entertained but at the same time 
well informed. Go and watch it now!

The Crown
A burden or a 

blessing? 
by Miruna Marcoș

Te-ai întrebat vreodată, în timp ce te 
uitai la un film, cum a decurs procesul 
său de dezvoltare, câți oameni s-au im-
plicat pentru a-l putea realiza sau de 
cât timp și de câte resurse financiare a 
fost nevoie pentru a crea spectaculoa-
sele scene de care te bucuri chiar tu în 
momentul vizionării, stând pe canapea 
sau în sala de cinema, cu un bol de pop-
corn în brațe?   

Dacă răspunsul este afirmativ, ai 
nimerit în locul potrivit! Hai să de-
scoperim împreună ce înseamnă cu 
adevărat un film și cum poți fi mai 
aproape de lumea acestuia, prin simp-
la descoperire a câtorva detalii/nuanțe 
despre incredibila artă a cinematogra-
fiei. Îți garantez că nu vei regreta 
călătoria în care urmează să pornim! 

Filmul este unul dintre componentele 
artei vizuale, pe lângă pictură, sculp-
tură și fotografie, apărut pentru pri-
ma dată la Paris, în anul 1895, datorită 
fraților Lumière. Acești domni respect-
abili au fost primii care au reușit să sur-
prindă cu un aparat de filmat o imagine 
motorie, intitulată “Ieșirea din Uzinele 
Lumière din Lyon”. Filmul, prin natura 
sa, are rolul de a transmite publicului 
un anumit mesaj. Pentru a face acest 
lucru, combinația dintre imagine și 
muzică generează o anumită atmos-
feră care reușește să îți inducă o stare 
specifică. Cum reușesc totuși oamenii 
care creează un film să se asigure că 
mesajul va ajunge la cei din jurul lor? 
Se ghidează după un plan strict sau re-

ușesc din întâmplare? Ce să vezi, pro-
ducția unei creații cinematografice se 
bazează pe foarte multă planificare și 
organizare. Fie că vorbim de crearea 
unui film de comedie, a unei drame sau 
a unui thriller psihologic, pentru a avea 
un rezultat consistent și de calitate, 
trebuie urmate anumite etape. Fiecare 
etapă are numeroase atribuții, care în-
deplinesc în final un scop bine definit. 

Bine, bine, dar care sunt concret fazele 
astea și cine se ocupă de ce? Dacă ai 
ajuns pana aici, te felicit! Înseamnă că 
interesul tău  în legătură cu filmmak-
ing-ul e pe bune și chiar meriți să afli 
cele ce urmează. 

Etapa 1: Dezvoltarea 

Înainte ca un film să poată prinde 
viaţă, trebuie să treacă prin faza asta 
de dezvoltare. Fiind la început, sce-
nariștii, împreună cu regizorii, con-
cretizează povestea, discutând și scri-
ind mai multe. După ce scenariul final e 
gata, se face cunoscută ideea filmului, 
cu scopul de a atrage un producător, 
care să finanțeze proiectul. Tot în etapa 
aceasta, se stabilește un buget, se face 
casting-ul pentru roluri, se decide în ce 
locuri se va filma și ce companie va dis-
tribui filmul, atunci când va fi gata. 

Etapa 2: Pre-producția 

După ce au fost stabilite toate ches-
tiunile legate de dezvoltare, acțiunea 
filmului mai are puțin de așteptat 

Incredibila artă a filmului
de Aron Tudor
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butează de obicei în cadrul unui fes-
tival de film, precum cel de la Cannes, 
Berlin sau Toronto, prin intermediul 
cărora se fac cunoscute, devenind 
mai apoi celebre și cerute de o audi-
ență tot mai numeroasă. 

Distribuirea este un pas foarte im-
portant pentru un film. Atât conținu-
tul, cât și felul în care este promovat 
filmul stă la baza succesului său. 

Consider că filmul reprezintă cu 
adevărat o artă incredibilă și minun-
ată, datorită frumuseții inegalabile de 
care dă dovadă prin complexitatea sa. 
Dacă încă nu te-ai convins că cine-
matografia este atât de specială pre-
cum o văd unii, îți spun doar atât: 
Uită-te la cât mai multe filme bune 
cu putință și convinge-te singur! 
Sunt sigur că după fiecare ecraniza-
re de care ai parte, vei înțelege ceva 
nou despre felul în care funcționează 
viața. Mă bucur mult că ai ajuns până 
aici. Nu te mai rețin! Doar ceva scurt 
mai vreau să îți mărturisesc. Să știi că 
un om cu adevărat important a spus 
odată: 

”Nu vreau să imit viaţa în filme, ci 
vreau să o înfăţişez. Şi în această 
reprezentare foloseşti culorile pe 
care le simţi, iar uneori sunt culo-
ri false. Însă de fiecare dată, expun 
emoţia cuiva.” 

- Pedro Almodovar

până să înceapă să fie imortalizată 
de camere. E nevoie mai întâi de eta-
pa aceasta, numită ‚‚pre-producție’’, 
pentru ca relizatorii filmului să poată 
clarifica locațiile în care se vor des-
fășura filmările, cine ce rol va juca, cât 
va costa concret întregul proiect și ce 
schimbări sau demersuri de ultim mo-
ment ar mai trebui făcute. De aseme-
nea, toți membrii care fac posibilă 
crearea filmului, de la cameramani și 
directori de imagine, până la realizato-
rii de costume, make-up artiștii și cei 
care realizează decorul și recuzita tre-
buie împărțiți pe echipe și coordonați 
cu atenție. În funcție de eficiența cu 
care acești oameni lucrează, se poate 
începe cu producția directă a filmului. 

Etapa 3: Producția 

Producția este etapa dinamică, care se 
desfășoară alert. Durata acestei faze 
poate varia, fiind influențată de locația 
și durata filmărilor, de cât de lung va fi 
întregul filmul sau de absența diferi-
tor persoane de pe platoul de filmare, 
fără de care producția nu poate con-
tinua. Etapa aceasta este una dintre 
cele mai provocatoare, dar și cele mai 
frumoase, mărturisesc oamenii din in-
dustrie. Chiar dacă producția decurge 
lin, fără să intervină fapte neașteptate, 
ea rămâne o perioadă stresantă, ce 
necesită ordine și atenție permanentă 
din partea tuturor participanților. Nu 
uita că o producție coerentă depinde 
întotdeauna de o comunicare seriosă 
și sinceră. Regizorul trebuie să își facă 
viziunea înțeleasă, iar ceilalți au ob-
ligația de a ține cont de ceea ce li se 
cere. Crearea unui film a fost, este și va 
rămâne mereu un proiect desfășurat în 
echipă, în care comunicarea eficace și 
team spirit-ul sunt esențiale. Ghici ce 
urmează după perioada de producție? 

Exact! Post-producția. Știi tu, faza aia 
în care secvențele filmate sunt mon-
tate și ajustate. 

Etapa 4: Post-producția 

Practic, în etapa aceasta sunt lu-
ate toate filmările și puse cap la cap. 
Procesul ăsta se numește montare 
sau editare și determină felul în care 
imaginile surprinse de cameră sunt 
redate publicului. Tot aici se adaugă 
efectele speciale și potrivirea imag-
inii cu coloana sonoră. În ciuda nu-
melui, post-producția se desfășoară 
de obicei în paralel cu filmările, având 
în vedere că editorii, designerii de 
sunet și specialiștii efectelor speciale 
nu sunt nevoiți să ia parte la procesul 
de producție. Desfășurarea montă-
rii conținutului simultan cu filmarea 
scenelor este de mare ajutor, mai ales 
în cazul în care celor responsabili cu 
producția le scapă ceva. În felul aces-
ta, cei din producție introduc ceva nou 
sau remediază problema apărută la 
timp. 
Post-producția este o etapă dificilă, 
care necesită multă măiestrie și coor-
donare, dar și răbdare și înțelegere. 
Iată-ne ajunși în ultimul, dar nu cel 
din urmă moment al realizării unui 
film. 

Etapa 5: Distribuirea 

În ziua de azi există o grămadă de 
metode pentru a face un film cunoscut 
lumii întregi. În funcție de calitatea 
și de studioul de care aparține, filmul 
poate deveni disponibil la cinema, 
pe o platformă de streaming, precum 
Netflix, HBO GO, Amazon Prime Vid-
eo sau YouTube, pe un post de televi-
ziune sau în magazine, pe un suport 
DVD. Filmele mari, abia apărute, de-
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Astfel ajungem teoretic la faza fi-
nală a deschiderii unei firme. În 
această fază trebuie să ai în vedere 
branding-ul și aspectele legale. 
Pentru branding este nevoie de un 
nume unic și un desen (logo). Dacă 
crezi că nu ai talent artistic pent-
ru a-ți crea propriul design, există 
foarte mulți freelanceri gata să îți 

deseneze, contra-cost, viitorul logo, 
conform cerințelor tale. Între timp, 
vei lua parte la un proces complex 
în care vei avea în vedere aspectele 
legale. Despre aceste prevederi, poți 
afla de pe site-ul startupcafe.ro. Nu 
în ultimul rând trebuie să fii pasion-
at de ceea ce faci și să continui sa 
aspiri spre mai mult.

În ziua de azi, tot mai mulți elevi 
și studenți doresc să își deschidă o 
mică afacere, dar nu cunosc etapele 
premergătoare ale acestui demers. Din 
nefericire, în România nu este legal ca 
un minor să dețină o afacere, dar acest 
fapt nu este un obstacol, deoarece ei 
își pot înregistra afacerea dpdv legal 
pe numele tutorelui. Cu toate acestea, 
mulți părinți nu doresc să își asume re-
sponsabilitatea, deoarece ei nu susțin 
ideea copilului sau din alte motive. 
Desigur, elevul ar trebui să își urmeze 
visul, iar timpul până când acesta 
devine major, să îl folosească produc-
tiv pentru crearea unui viitor. În cele 
ce urmează, doresc să vă prezint, din 
perspectiva mea, etapele necesare 
pentru a deține o afacere de succes. 

În primul rând, este nevoie de o idee 
care va fi supusă mai multor evaluări 
și anume: dacă produsul sau serviciul 
pe care încerci să îl vinzi are posibil-
itatea să ajungă ușor la clienții-țintă. 
Este nevoie să ai în vedere necesitățile 
oamenilor sau trend-ul din acea perio-
adă. Produsul sau serviciul trebuie să 
aibă capacitatea de a opera bine sub o 
sarcină crescută sau aflată în expansi-
une, respectiv să se mențină sau chiar 
să crească nivelul său de performanță, 
chiar dacă este testat de cerințe oper-
aționale din ce în ce mai mari. Dacă 
consideri că produsul sau serviciul tău 
îndeplinește această condiție, urmează 
să fie făcută o cercetare amănunțită în 
legătură cu competiția, prețul și cli-
enții din acea locație, unde plănuieș-
ti să îți deschizi o afacere. Pentru a fi 

pe înțelesul tuturor, voi da un exem-
plu cu o bicicletă. Dacă eu doresc să 
vând biciclete în Sibiu, trebuie să mă 
interesez dacă locuitorilor le place să 
se plimbe cu ele și ce tip de bicicletă 
folosesc (cursieră, de oraș, de munte, 
Bmx etc.). Să presupunem că majori-
tatea locuitorilor au în plan cumpărar-
ea unei biciclete. Următorul pas pe 
care trebuie să îl fac este analizarea 
concurenței (materialele din care 
sunt fabricate bicicletele competitive, 
specificațiile lor tehnice, cât și repor-
tul lor preț-calitate). Aceste cercetări 
pot fi făcute foarte ușor prin interme-
diul internetului, care se dezvoltă pe 
zi ce trece tot mai mult. Această etapă 
mai este numită și plan de marketing.  

Dacă produsul sau serviciul pe care 
încerci să îl vinzi îndeplinește și acest 
stadiu, urmează faza de producție. În 
acest moment sunt posibile două vari-
ante: tu deții echipamentul necesar 
pentru producție sau ai nevoie de un 
producător autorizat. Pentru a conti-
nua exemplul anterior, vom presupune 
că nu dețin echipamentul necesar 
de producție și am nevoie de un pro-
ducător. Sunt o mulțime de site-uri ce 
conțin firme care îndeplinesc cerințele 
tale la un preț relativ scăzut, cu care 
vei putea lua contact pentru a începe 
producția propriu-zisă. Înainte de a 
semna un contract cu o anumită firmă, 
este dreptul tău legal de a cere câteva 
modele cu produsul dorit, pentru a le 
supune unor teste (calitate, mărime, 
formă etc.).  

Micii afaceriști
text de Borbil Josif
 ilustrație de Crăcea Diana
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How can we help? 
- buying less from fast fashion brands  
- wearing clothes for a longer period 
- buying from: - thrift shops 
                          - small, local shops 
                           - other people 
-supporting sustainable brands 
- donating our old clothes 

Recommendation: if you want to find out more about this issue, watch the edu-
cational stand-up comedy “The Ugly Truth of Fast Fashion” from Hasan Minhaj 
on Netflix or YouTube. 

unveiled
by Govoreanu Flavia

Fast fashion is ‘fast’ in a number of 
ways: the rate of production is fast; 
the customer’s decision to purchase 
is fast; delivery is fast; and garments 
are worn fast, usually only a few times 
before being “discarded”. It is a model 
that is entirely unsustainable. 

Fast Fashion is defined as inexpen-
sive clothing produced rapidly by 
mass-market retailers in response 
to the latest trends. It utilizes trend 
replication, designer knockoffs and 
low-quality materials in order to bring 
inexpensive styles to the public. Un-
fortunately, this results in harmful 
impacts on the environment, human 
well-being, and ultimately our wallets.

Most fast fashion brands produce their 
garments in undeveloped countries 
at the so-called sweatshops. A sweat-
shop is a factory or workshop, where 
manual workers are employed at very 
low wages for long hours under poor 
conditions and many health risks. The 
workers are not even allowed to take 
toilet breaks and they are physically, 
verbally and sexually harassed. In ad-
dition to all this, there is also the issue 
of child labor.

Fashion is the second most polluting 
industry on Earth, right behind oil. The 

pressure to reduce costs and speed up 
production time means that environ-
mental corners are cut in the name of 
profit. Fast Fashion’s negative impact 
includes the use of cheap, toxic textile 
dyes – with the fashion industry being 
the second largest polluter of clean wa-
ter globally.  The speed at which gar-
ments are produced also means that 
more and more clothes are disposed of 
by consumers, creating a huge amount 
of textile waste.

You may have seen that a lot of com-
panies have created a sustainable line 
of clothing, but unfortunately, most of 
them did it only for marketing reasons. 
Greenwashing is a tactic that compa-
nies use to ‘appear’ more sustainable 
than they actually are. This could mean 
making false claims about green pro-
duction practices or even purposefully 
being vague with facts. For example, 
we can see the recycled sign printed 
on H&M’s tags. This does not stand for 
the garment piece but for the tag itself. 
Another example is that they claim, 
their clothes are made out of recycled 
cotton, but what they don’t mention is 
that only 4% from the garment is made 
out of cotton, the rest being Polyester, 
a.k.a. plastic. 
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In years past, winter wear has been straightforward, emphasizing either com-
fort and warmth or glittery party attire,however everything changes this year 
because of the crazy diversity of styles going from bohemian chic to raving mad 
leather corsets and silk shirts.  
Let’s talk about colours and prints/materials:  
•winter will continue to mirror the era’s burnt oranges and olive-tone hues, 
while mastering prints like argyle and paisley. BUT LET’S NOT FORGET ABOUT 
BROWN 
•another BIG fashion trend right now are leather- everything! From leather buck-
et hats to pants,shoes,trench coats and socks
•coming on the third place - Velvet Underground: Designers like Valentino and 
Chanel brought one of winter’s most beloved fabrics to the forefront this sea-
son with long-sleeve, ankle grazing dresses and off-the-shoulder shifts. Inject 
romance into your look by pairing velvet separates with kitten heels or channel 
your rocker spirit while slipping into velvet wide-leg pants and combat boots. 
•last but not least bodycon and longsleeve dresses have a huge comeback this 
winter which is great if you ask me. 
Basically the 90’s are back.So are the 80’s.And the 70’s. 

Fashion trends for winter 2020-2021 
by Celine Roman

If you really want to be trendy this winter these are some must have pieces:  
Coming at number 1 with scarves because you can wear them however you please.  
2.Leather or camel coats 
3.Flared trousers. You probably hated them when you were little/last year XD. 
4.Puffer pieces !! tip: Look for details like deep-set side pockets, cinched waists, 
and non-traditional zipper placements that will help tackle sub-zero temps with 
style 
5. The quilted trend—dispersed across jackets, skirts, and even shirting—will 
continue to excite craft-loving fashionistas 
To end this fashion article I wanted to advise you to go thrift shopping, get out of 
your comfort zone and try new styles.BUT don’t forget avoiding shopping from 
fast fashion brands!! 
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In essence, all waves had their own 
fights and struggles regarding impor-
tant issues of what it meant -and still 
means- to be a woman in a patriarchy 
(social system, in which men hold pri-
mary power). 
So, you might ask yourself, after so 
many fights for equality and gender 
autonomy why do people still disregard 
the concept of feminism to the point it 
has begun to look like it’s a movement 
of oppressing the rights of a gender in 
favour of another? Because clearly, it is 
not. 
Of course, there are still major miscon-
ceptions around feminism, which mis-
lead people. A major misunderstanding 
is the idea that men cannot call them-
selves feminist as it is merely a “wom-
en’s issue” and they feel excluded from 
it. Similarly, many men believe it’s not 
“manly” enough to be a feminist so 
they live in fear of being emasculated 
by this term. In fact, you don’t need to 
be a woman to support feminism in the 
same way you don’t need to be trans-
gender to support transgender rights; 
you can be male, female or any other 
gender to advocate for women’s rights. 
Before I end, I want to highlight some 
important objectives of feminism, 
which will help for a better compre-
hension of the concept. Today, this is 
what feminists are fighting for: 

• Putting an end to sexual harass-

ment and rape 

• Ending the gender wage gap 

• Stopping the sexualizing of female 

bodies 

• Preventing women from domestic 

violence 

• Giving women equal economi-

cal, social, political and individual 

rights 

• Stopping human trafficking from 

which 80% are females and children 

• Giving women the rights to get an 

education 

On a final note, feminism does not 
want anyone, whatever their gender, 
to have to live up to society’s dictated 
gendered norms. In this sense, if men 
want to cry, feminism will support that 
or if women do not want to get married 
or have children feminism will support 
that too. We need to stop putting la-
bels on people based on their gender 
because, in the end, we are all human 
beings and we are all asking for our fair 
share of the rights we deserve. 

To be a feminist is simply to believe 
that everybody should be treated 
equally, regardless of sex. By defini-
tion as provided by Oxford Diction-
ary, “Feminism is the advocacy of 
women’s rights on the grounds of 
equality of sexes”. Altough it is such 
a simple concept, it is often dramati-
cally misunderstood. 
As the times changed so did the form 
of feminism. Feminism began to 
evolve as new ideologies were incor-
porated into the society. During this 
transition some misinterpretations 
gave it a whole new meaning and oth-
ers intentionally gave it a bad name. 
So then what does feminism really 
mean? Does it mean women should 
hate men? No. Does it mean women 
want to dominate men? Absolutely 
not. Certainly, there are some wom-
en who take the whole concept to the 
extreme, but such “feminists” are 
better known as “feminazis” since 
they do not represent what feminism 
stands for. 
Thus, to better understand what 
feminism truly stands for, let’s have 
a look at how feminism has emerged. 

For starters, feminism is divided 
in three waves according to its de-
mands and issues. 

First wave. First-wave feminism 
started during the 19th century in 
the US and UK. Feminists of that 
time campaigned for women’s vot-
ing and property rights. However, af-
ter the end of World War I, feminism 
escalated into other spheres such as 
gaining economic independence and 
equality. 
Second wave. The second wave be-
gan 1963 and it’s said to have ended 
in the 1980s. This wave worked on 
getting women the right for equal 
pay, the right to live free from both 
physical and sexual violence and re-
productive rights. 
Third wave. Generally, the begin-
ning of the third wave is thought to 
be 1991, but it is almost impossible 
to talk with clarity about when it’s 
started or if it’s still going on. The 
third wave (or the wave of nowadays) 
of feminism focuses on things like 
race, ethnicity, sexual identity and 
harassment.

 FEMINISM

by Sorici Sara

A missunderstood concept
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Despre arta stradală și vandalismul 
dintre blocuri

Cu toții am auzit sau văzut cu ochii noștri adolescenți cu tuburi de spray 
cocoțați pe scări de incendiu pentru a-și expune talentul lor de „tag-uit”. În 
fiecare oraș al țării putem găsi aceste desene graffiti. Ce-i drept, această acti-
vitate a devenit destul de virală de la primele ei apariții. În ziua de astăzi fie 
ne scriem numele de instagram pe pereții blocurilor, fie ne punem suflet în-
tr-o operă mai mult sau mai puțin de artă—important este că ne dăm silința 
într-o caligrafie unică și în a nu fi prinși de către poliție.  

Începuturile artei graffiti se desfășoară  din anii `70. În sine, graffiti-ul 
este un mod de exprimare, ce există de pe vremea andertaliilor. Ce-i 
drept, este nevoie și de o groază de talent pentru a pune la punct un tag 
sau un desen. Unora le ia ani întregi, deoarece, este nevoie de a fi rapid în 
acest „hobby”, pentru a nu fi prins și pentru a putea scăpa de autorități.

În timp ce acești talentați adolescenți își fac damblaua pe străzile 
orașelor, bineînțeles că avem și reclamanți ce sunt total împotriva acți-
unilor de genul. Până la urmă, oricât de frumos ar fi un desen, dacă este 
făcut fără consimțământul proprietarului de bloc sau de casă, aduce 
multe bătăi de cap prin a curăța zidurile și pereții. 

Din fericire pentru iubitorii de artă murală ce nu vor să aibă de a face cu 
adrenalina de a fi urmăriți de poliție sau a supăra locatari nevinovați, 
primim varianta de a lua parte la un eveniment interesant, în care, îm-
preună cu niște invitați speciali, avem ocazia de a ne colora orașul. Fes-
tivalul ce ne dă libertatea de exprimare precum niște adevărați artiști 
este un soi de tradiție aici în Sibiu, eveniment ce se ține în fiecare an pe 
timpul vacanței de vară. Timp de cinci ani, SISAF, cunoscut drept Sibiu 
Street Art Festival, ne aduce periodic bucuria de ne promova orașul Sib-
iu ca centru cultural artistic și sprijinirea artiștilor locali. În caz că ești 
curios de mai multe detalii, sau a admira proiectele anterioare, poți găsi 
pagina @sibiustreetartfestival pe Instagram sau „Sibiu International 
Street ART Festival” pe Facebook. 

Tu ce părere ai? Admiri această mișcare a artei stradale, sau crezi că este 
o violență a proprietății ce ar trebui fără îndoială pedepsită?

de Vulpeș Livia
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Jocul vieții

Totul e nimic.
Nimicul e tot.

Și toată viața asta
Nu-i decât un simplu joc
Plin de trișori cu noroc

Și cu măști curate de porc.
Credeți că printr-o minune
Ar putea cumva să-mbune

Răul
Binele cel mort?

Căci lumea-njurul meu
Se pierde

În adâncimi de lumină-ntunecată
Pală și absentă

Și totuși, de atâția adorată
Și de atâția împlinită

Că parcă-ți vine
Să-ți dorești

Să poți cumva s-o stăpânești
Ca mai apoi să-i pedepsești

Pe cei vicleni și mândrii
Cu făr-delegea lor...

Tudor Aron

anecdotă

ce rău i-a părut unuia dintre ecouri,
reverberate puternic

de un acompaniament gemând acordat
ocarine de răsărit

răsună peisajul sculptat de casetofon
hârtia pânzată

pe care s-au ivit coșmaruri cu ochi însângerați
bijuterii psihedelice și trucuri diabolice

cât de mare a fost ispita de am întrebat
de acei ochi ce vor să vadă

o lume roșie și agitată
unde arborii au drujbe în spinări

și pădurea e un cartier uns cu carne proaspătă
mormintele sunt foste marionete

ce luptau fără habar de ziua de mâine
și produceau

și am continuat să desenez până când nu se mai înțelegea
dacă hârtia era un strigăt de ajutor

sau un cântec tribal
ce vrea pur și simplu să scape din coșmar

sau vrea să i se alăture

de Sebastian Drăgulescu
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Pandemie de Iubire

Aha, aha, aha. Am înțeles. Dar, cum te face să te simți asta?

Mă simt ca un ac de pick-up care a ajuns brusc la sfârșitul discului. Unde s-a ascuns mu-
zica? O caut în fiecare zi și, în același timp, nu mă pot uita înapoi. Nu cât timp amintirile 
arată atât de diferit de viața de acum. Zilnic mă plimb printre figuri absente, cărora nu le 
pot vedea fața. Dar, absentă sunt și eu pentru ele. A dispărut lumea care era înainte, unde 
s-a dus? Și când are de gând să se întoarcă? Sper că aude că o chem și se grăbește puțin, 
pentru că mie nu mi-a fost niciodată așa dor de oameni ca acum. Îmi e dor de îmbulzeala 
din cafenele, de spectacolele cu sala plină, de plimbările prin oraș. Îmi e dor să te privesc 
în ochi și să te pot lua în brațe. Dor...ce cuvânt abstract...

Îmi e greu să rămân prezentă. Imagini cu orașul, cu câinii în lesă plimbându-se prin 
parc îmi umplu mintea. 

Parcă nici nu mai trăiesc, el e acum undeva departe, într-o altă galaxie. Ce am făcut? Eu, 
eu ce am făcut? Noi? De fapt, noi am făcut prea multe. Dar suntem, într-adevăr, atât de 
răi încât merităm să fim izolați de lumea asta, chiar și de noi înșine? Eu aș spune că nu… 
Măcar dacă am învăța ceva din tot ce se întâmplă acum.

Ți-am zis să nu mai gândești așa departe. Spune-mi despre tine. Tu ce ai învățat?

Am învățat cât de superficiali eram cu toții înainte, și că ce făceam era o pierdere de timp. 
Acum că oamenii au devenit un fel de specie rară, aproape intangibilă pentru mine, prețui-
esc orice moment în care am ocazia să fiu cu ei și, de când s-a întâmplat asta, am descoper-
it, sau, mai bine zis, re-descoperit ceva foarte important: conexiunea umană. Cea care nu 
are nevoie de mesaje, de apeluri sau story-uri pe Instagram ca să simt că există. Cea în care 
nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui, pentru că nu vrei să o faci. Poate că din punctul 
ăsta de vedere nu mă simt singură, de fapt, pentru că mi-am cunoscut toți prietenii a doua 
oară, ceea ce nu cred că s-ar fi întâmplat în mod normal.

Suntem, totuși, în mijlocul unei pandemii. Cred că asta preocupă mai mulți oameni 
decât cum se schimbă relațiile interumane…

Da, suntem într-o pandemie, dar cred că noi alegem în ce fel de pandemie ne aflăm. Pen-
tru că sunt două, sau, pe astea le-am descoperit eu, cel puțin. Una, și cea mai vizibilă, care 
ne face să suferim, care oprește viața în loc și alta, care aș vrea eu să se răspândească. Și 
poate să ajungă la oameni mai rapid decât cea pe care nu vreau să o numesc. Poate face ca 
cealaltă să fie fără importanță. O simt deja, aici cred că ajunge în curând. E pandemia de 
iubire.

Popa Mălina

Gedanken in Zeiten der Pandemie

Und trotz des Sturms der draußen wütet,
sitzen wir ruhig und behütet,
an die letzte Hoffnung geklammert, 
aus dieser Lage gesund herauszugelangen.
Doch der Kreis wird immer enger,
und so auch die Enttäuschung und der Ärger, 
wird es je wieder normal?
Man scheint langsam zu ersticken,
in den Sorgen um die Menschheit, 
denn es wird einfach nicht besser.
Man fühlt sich klein und machtlos,
während andere nichts glauben, 
Und alle in Gefahr begeben,
trotz der zahllosen Regeln,
und zu guter Letzt sind doch wir Schuld,
und bleiben mit dem schlechten Gewissen,
die “Bösen”, obwohl wir´s besser wissen.

Johanna Marlies Kézdi
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Sieg!
Schäumend tost die Brandung gegen die scharfen Klippen. Sie spielen Fangen. Wie ein 
erhobener Zeigefinger reckt sich der Grabstein des Großvaters gegen den dunstverhange-
nen Himmel. Der Große liebt es, den Sieg über den Kleinen davonzutragen. Einst sol-
len die Franzosen die Nazis an dieser Küste bekämpft haben. Fast täglich hat ihnen der 
Großvater die Geschichte erzählt und jedes Mal hat ihm der Kleine mit kugelrunden Au-
gen gelauscht. Großvaters Geschichten sind sein großes Vorbild. Nichts spielt er lieber als 
„Franzosen gegen Nazis“. Wie immer schlüpft auch jetzt der Große in die Rolle des Nazis. 
Der Kleine mag das nicht. Denn wieder gewinnt der Große. Höhnisch grinsend schubst 
er den Kleinen. Der stolpert und stürzt über den Grabstein des Großvaters. Schäumend 
vor Wut rappelt er sich auf und geht mit geballten Fäusten auf den grinsenden Bruder los. 
Der Große verliert das Gleichgewicht, taumelt, fällt. Stürzt von der Klippe, hinab in den 
Abgrund. Der Kleine blickt dem gefallenen Bruder hinterher. Lächelt siegestrunken:

„Heute gewinnen die Franzosen!“

Gyarmati Robert und Patrick Mitroi

In einem dunklen Wald, wo die Sonnenstrahlen nicht durch die schwarzen Kronen der 
mächtigen Eichen dringen, schlängelt sich ein Fluss. Am Fluss trinkt ein schwarzer Wolf, 
geborgen von der Dunkelheit. In seinen rostroten Augen züngelt sich eine dunkle Flamme. 
Sein nachtschwarzes Fell schmiegt sich an die Finsternis. Er ist allein.

Lautlos rennt er durch den Wald. Seine Augen blitzen in der Finsternis auf. Ein Schatten. 
Ein Windzug, ein Atemzug. Er rennt. Unter seinen samtenen Pfoten stapelt sich zeitzer-
nagtes, dunkles Gebein.

Er läuft weiter. Plötzlich lichten sich die schwarzen Kronen. Goldene Sonnenstrahlen fall-
en durch den Lichtspalt auf einen Felsen. Um den Felsen herum schlängelt sich der Fluss. 
Hoch oben auf dem Stein thront eine Wölfin. Auf ihrem weißen Fell tanzen lebenshun-
grige Sonnenstrahlen. Die Lichtung ist überflutet von tänzelnden Farben, ein winziger 
Tupfen in dem Meer aus Finsternis. Die Wölfin beobachtet den Schwarzen aus himmel-
grauen Augen. Beim Anblick ihrer geschmeidigen Bewegung im Wind erwacht etwas in 
dem Wolf. Sehnsucht. Ihn reizen jedoch das Sonnenlicht, die Farben, die frische Luft. 
Er versucht den Grat zu überschreiten, die dunkle Grenze zwischen Licht und Schatten. 
Doch bei der ersten warmen Berührung eines Sonnenstrahls jault er auf vor Schmerz. 
Schaut auf seine angesengte Pfote. Dann blickt er wieder zur Wölfin. Fühlt den Drang zum 
Felsen. Tritt erneut ins Sonnenlicht. Brennender Schmerz fährt ihm durch die Glieder. 
Sein Rücken krümmt sich unter den Qualen. Schritt für Schritt schleppt er sich mühsam 
voran. Sein dunkles Fell steht in Flammen. Er fällt zu Boden, verkohlt. Alles wird dunkel.

Er erwacht in einem dunklen Wald, wo die Sonnenstrahlen nicht durch die Kronen der 
mächtigen Eichen dringen. Ein Fluss schlängelt sich zwischen den Bäumen. Er ist allein, 
ein Schatten in der Finsternis…

Gyarmati Robert

Leben und Tod
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Atenție! Virus contagios!

Să simți că ai renăscut?
Înainte totul diferit ai văzut.
Copacii parcă altfel se aplecau
și norii parcă altfel se împrăștiau.

Să simți că totul are altă culoare?
Pământul să fie acum în renovare.
Ceasul vieții să intre la apă,
iar timpul parcă să cadă într-o groapă.

Totu-i într-o mișcare browniană.
Temperaturile inimilor cresc
Sufletele oamenilor dansează
Totu-i într-un ritm complet nefiresc.

Oamenii agale se grăbesc
Persoanei iubite să-i fure o sărutare
Parcă nu mai există timp de așteptare 
Toți fac ACUM ce își doresc.

Iar când se privesc adânc în ochi
pământul se zguduie și un cutremur se produce.
Cu privirile îndrăgostiților nu-i de joacă;
Iubirea asta-i o escroacă.

Așa mi-aș imagina eu lumea
în care toți sunt infectați 
de un virus rafinat selecționat
unul contagios, numit: iubirea.

de Ioana Oprișiu

Vocea ta

Veri și ierni de groaznic dor,Visuri, gânduri, tot deșarte,Mi-le-alină doar un cor,Cel al vocii tale calde.
Nici un peisaj de-amurg Nu e mai strălucitor Decât pletele ce-ți curg Peste chipul visător.

Ochi ca de safir, albaștri,Corp angelic, zvelt, de zână,Adâncindu-mă-n privirea-i Visez că o țin de mână. 
 
De Patrick Mitroi
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Fotojurnal de iarnă
Totul este trecător…Iată că acest timp ireversibil ne aduce acum iarna, 
anotimp impregnat de culoarea alb, aducând cu ea sfârșitul unui an com-
pletat de momente, amintiri. Casele împodobite cu dantela albă a zăpezii, 
valsul fulgilor gingași de nea, orașele îngropate în munți de omăt sunt câte-
va elemente ale acestui anotimp. Pentru a intra în acest spirit al iernii vă stă 
la dispoziție o colecție de poze capturate de câțiva elevi ai liceului nostru.

Prodea Raul Lucian
Cercel Alexia
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Cercel Alexia

Popa Radu

Cercel Robert
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Kunst aus der Perspektive 
der Schüler

Man kann Kunst in genauen Wörtern nicht verfassen, weil es für jeden einen 
anderen Sinn besitzt. Für die Schüler unserer Schule bedeutet es sowohl eine Art 
des Ausdrucks, als auch eine der Entspannung. Dazu betrachten sie die Schüler 
wie ein Ausweg von der reellen Welt, wo sie vom Stress der Schule entwischen 
können. Unsere Schüler haben uns verschiedene Fotos und Zeichnungen ges-
endet. Zum Beispiel, Celine Roman aus der 11. D, betitelt ihre Fotos “Tanzen, 
Augenringe, Freude, Skatepark und Freunde – unsere Sommerferien“, weil sie 
etwas Einfaches wollte.

von Ștefania Bercu und
Kalandarov Karim 

Celine Roman

Oprișiu Ioana
50 51



52 53

Iulia Morar

Jurca Ana-Izabela ist aus der 10. C Klasse und zeichnet aus Vorliebe. Sie hat uns 
diese reizvolle Zeichnung geschickt. 

Iulia Morar aus der 11. A beschäftigt sich mit digitaler Kunst und hat diese zau-
berhafte Zeichnungen kreirt.
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Wie viel ist eigentlich ein Lebkuchen wert? Es scheint anfangs gar nicht so 
viel zu sein, aber besonders dieses Jahr ist eine Portion unseres liebsten 
Weihnachtsgebäcks, zubereitet mit der Familie, unbezahlbar. Um nicht nur 
den Entstehungsprozess, sondern auch das Endresultat genießen zu können, 
möchte ich mit euch mein Rezept teilen und wünsche euch viel Spaß und ein 
gutes Gelingen beim Ausprobieren! 

LEBKUCHENREZEPT

• 1 kg Mehl 

• 500 g Honig 

• 4 Eier 

• 2 Löffel Butter 

• 13 Löffel Zucker 

• 2 Teelöffel Natron
 (rum. Bicarbonat de sodiu) in 
Zitronenwasser aufgelöst 

• 1 Löffel Gewürze
 (Zimt, Nelken, Muskat, Ster-
nanis, weißer Pfeffer u.a.) 

o Honig und Butter (beide er-
wärmt) unter den Zucker rühren, bis 
der Zucker geschmolzen ist. 

o Dann die Eier, das Natron und 
die Gewürze dazugeben und vermen-
gen. 
o Zuletzt den größten Teil Mehl 
vorsichtig untermengen, zugedeckt 
über Nacht stehen lassen.  

o Am nächsten Morgen den Rest 
des Mehl einkneten (eventuell auch 
etwas mehr).

o Ausrollen, etwa einen halben 
Zentimeter dick für größere Keks und 
dünner für kleinere, ausstechen, mit    
verquirltem Ei bestreichen, bei nicht 
zu großer Hitze (etwa 180°) backen. Bon Appétit!

von Johanna Marlies Kézdi
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