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Spectacole
montate 
de regizori 
români, 
în turneu 
în Asia ºi Australia

Graþiela GHEORGHE

Trei spectacole de teatru
regizate de Cãtãlina Buzoianu,
Anca Colþeanu ºi, respectiv,
Horaþiu Mãlãele, vor fi
prezentate, în perioada 12
aprilie - 1 mai, într-un amplu
turneu, pe scene importante din
New Delhi, Singapore, Sydney,
Seul, Shanghai ºi Beijing.
Deplasarea se înscrie în

programul “Dialog cultural.
Teatrul Românesc în Asia ºi
Australia”, organizat de
Ministerul Afacerilor Externe
(MAE), împreunã cu Institutul
Cultural Român ºi Catedra
UNESCO a Institutului
Internaþional de Teatru (ITI).

Cele trei producþii din
cadrul acestui turneu sînt:
“Lecþia” de Eugen Ionescu, în
regia Ancãi Colþeanu -

producþie a Catedrei UNESCO-
ITI, “Frumoasa cãlãtorie a
urºilor panda povestitã de un
saxofonist care avea o iubitã la
Frankfurt”, de Matei Viºniec, în
regia Cãtãlinei Buzoianu,
coproducþie Catedra UNESCO-
ITI - Teatrul Naþional din Craiova
ºi ARCUB ºi “Mãscãriciul” dupã
A.P. Cehov, în regia lui Horaþiu
Mãlãele, producþie a Teatrului
Bulandra.

Programul deplasãrii are
urmãtorul traseu: New Delhi
(12-16 aprilie), Singapore (17
aprilie), Sydney (18-22 aprilie),
Seul (23-25 aprilie), Shanghai
(25-27 aprilie) ºi Beijing (28
aprilie-1 mai). Pe lîngã
spectacole, artiºtii români vor
susþine ateliere de actorie cu
temele Eugen Ionescu ºi A.P.
Cehov, precum ºi conferinþe
despre teatrul românesc.

Piesa ”Mãscãriciul”, în regia lui Horaþiu Mãlãele, a fost
prezentatã, recent, ºi publicului din Constanþa UDTR ºi Consulatul

Turciei la Constanþa
restaureazã 

Poarta Otomanã
Ionela HALCIUC

Uniunea Democratã Turcã din România (UDTR) ºi
Consulatul general al Republicii Turcia la Constanþa, printr-un
parteneriat cu investitori turci, vor restaura Poarta Otomanã de
la Galaþi. Preºedintele UDTR, Osman Fedbi, ºi secretarul
general Ibraim Ervin s-au deplasat împreunã cu consulul Haluk
Agca pentru a identifica mijloacele materiale ºi logistice de
reconstrucþie ºi restaurare a Porþii Otomane. Potrivit afirmaþiilor
lui Osman Fedbi, lucrãrile vor fi începute dupã ce se va primi
avizul favorabil din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor. Poarta
Otomanã este un monument istoric aflat în apropierea falezei de
pe malul Dunãrii ºi dupã restaurare va putea fi introdus în
circuitul turistic. Conducerea UDTR s-a întîlnit ºi cu lideri ai
comunitãþii turce din Brãila. “În urma discuþiilor s-a hotãrît
construirea unei geamii pentru cei 200 de credincioºi musulmani
care nu au lãcaº de cult la Brãila“, a declarat Osman Fedbi.

Exponate din
paleolitic ºi neolitic,

în patrimoniul
Muzeului de Istorie

Alina CIUFU

Cele mai vechi dovezi ale unor comunitãþi umane pe
teritoriul Dobrogei dateazã din perioada paleoliticului mijlociu,
cînd fauna regiunii avea un caracter arctic. Acest aspect este
ilustrat în expoziþia Muzeului de Istorie Naþionalã ºi Arheologie
din Constanþa prin fragmente osteologice aparþinînd unor
animale de climã rece, precum ursul peºterilor, renul, calul
sãlbatic, bizonul ºi mamutul. Printre exponatele cu o valoare
deosebitã, aflate în colecþia de bazã a instituþiei muzeale de la
malul mãrii, se numãrã doi fildeºi de mamut de mari dimensiuni,

descoperiþi în anul 1959, în localitatea Poarta Albã. De
asemenea, vizitatorii muzeului constãnþean mai pot admira
unelte confecþionate din silex, cum ar fi vîrfurile de mînã,
rãzuitoarele, aºchiile, strãpungãtoarele ºi lamele-cuþit.

Neoliticul ºi eneoliticul pentru Dobrogea (cca. 4.200 – 2.500
î.Hr.) reprezintã perioada în care acest þinut a fost intens locuit,
datoritã unei economii relativ complexe, în care predominante
erau cultivarea plantelor ºi creºterea animalelor. Epoca neoliticã
a început în spaþiul dintre Dunãre ºi Marea Neagrã prin cultura
Hamangia, ceramica acestei culturi constituind unul din
elementele sale originale. Dintre piesele care fac parte din
patrimoniul Muzeului de Istorie Naþionalã ºi Arheologie se
remarcã strãchini, pahare cilindrice, cupe cu picior, vase
bombate cu gît cilindric, ornamentate în tehnici de incizie ºi
încrustaþie ºi un vas scund, lucrat din marmurã, artefacte
descoperite la Limanu, într-un mormînt. „Tot în morminte, au fost
descoperite coliere lucrate cu cochilii ale scoicii Dentalium ºi
brãþãri de scoicã Spondylus gaederopus”, a precizat
muzeograful Cecilia Paºca.

Din perioada neoliticului în Dobrogea face parte ºi
cultura Boian (cca. 3.600 – 3.200 î.Hr.), care este ilustratã prin
ceramica ornamentatã cu motive excizate, însã, pe vasele din
aceastã perioadã nu lipsesc nici inciziile ºi încrustaþiile cu pastã
albã. În perioada de sfîrºit a neoliticului (eneolitic) s-a rãspîndit,
în Dobrogea, cultura Gumelniþa, iar între aºezãrile gumelniþene
dobrogene o importanþã deosebitã o are cea de la Hîrºova. „Ca
exponate datînd din aceastã perioadã evidenþiem lamele lungi
de silex, rãzuitoarele, topoarele trapezoidale de piatrã,
strãpungãtoarele de os ºi corn. Ceramica este foarte variatã:
castroane, oale, strãchini, vase mari pentru provizii, capace
ornamentate cu incizii sau pictate în alb, roºu sau grafit.
Principalul motiv decorativ este spirala în formã de S”, a explicat
Cecilia Paºca. În Dobrogea, culturii Gumelniþa i s-a suprapus
cultura Cernavodã I, cea care închide perioada eneoliticã.

Corul “Boztorgay” al UDTTMR, 
la o nouã lansare discograficã

Cerc de picturã 
la Muzeul de Artã
Alina CIUFU

În cadrul Muzeului de Artã se desfãºoarã, sub
coordonarea artiºtilor plastici Alexandra Radu ºi Ana
Roºoga, un cerc de picturã, proiect care completeazã
programa ºcolarã. Elevii constãnþeni învaþã sã picteze,
punînd în practicã diferite tehnici, cum ar fi desen, tempera,
acuarelã, colaj ºi tehnicã mixtã. Temele propuse de cele
douã coordonatoare sînt alese în funcþie de disciplinele de
învãþãmînt, dar ºi de lucrãrile cuprinse în patrimoniul
Muzeului de Artã. Printre temele propuse se numãrã:
“Elemente de arhitecturã în picturã”, “Zîmbetul în lucrãrile
Muzeului de Artã”, “Florile în lucrãrile Muzeului de Artã” ºi
“Meserii”. “Toate aceste teme au o finalitate practicã. Elevii
învaþã sã picteze sub îndrumarea unor cadre specializate -
artiºti plastici ºi muzeografi”, a explicat muzeograful
Alexandra Radu.

Durata unui curs este de douã ore ºi se desfãºoarã în
fiecare sîmbãtã, cu începere de la ora 12:30, taxa fiind
inclusã în preþul biletului de intrare - 4 lei. Menþionãm cã
lucrãrile realizate de cursanþi vor fi prezentate în cadrul unor
manifestãri expoziþionale organizate de coordonatoarele
Cercului de picturã.

Fildeºi de mamut descoperiþi, în anul 1959, 
la Poarta Albã

Fragmente de ceramicã
din perioada romanã 

ºi elenisticã, descoperite
la Constanþa

Alina CIUFU

Laurenþiu Cliante, arheolog în cadrul Muzeului de Istorie Naþionalã
ºi Arheologie din Constanþa, desfãºoarã, de douã sãptãmîni, o
cercetare de salvare în zona peninsularã a oraºului, mai exact pe
strada Grigore Tocilescu. În aceastã perioadã, arheologul a scos la
suprafaþã resturi de amenajare ( nivelãri ale terenului pentru
construcþii), care dateazã din perioada romanã. De asemenea,
Laurenþiu Cliante a descoperit ºi fragmente de ceramicã romanã,
destinatã uzului comun (casnic), precum ºi bucãþi de ceramicã
elenisticã de lux. Potrivit arheologului constãnþean, noile descoperiri
confirmã informaþiile anterioare deþinute de specialiºti, referitoare la
viaþa socialã a cetãþii Tomis.

Alina CIUFU

Corul de femei “Boztorgay”
din cadrul Uniunii Democrate a
Tãtarilor Turco-Musulmani din
România (UDTTMR) a lansat,
ieri, la Cercul Militar din
Constanþa, albumul
intitulat „Guzel
T u r k u l e r i m z d e n
ªecmeler” – „Selecþiuni
din cele mai frumoase
cîntece din folclorul
tãtãresc”. Piesele de pe
cel de-al treilea album
al corului au fost
prezentate în faþa unui
public numeros, din
rîndurile cãruia nu au
lipsit preºedintele
UDTTMR, Agiacai
Saladin, preºedintele
Filialei Constanþa a
UDTTMR, Ablez
Aydân, Excelenþa Sa
Consulul General al
Republicii Turcia la
Constanþa, Haluk Agca,
ºeful Cultului
Musulman din
România, muftiul Iusuf Muurat,
deputatul Amet Aledin,
reprezentantul Ministerului

Educaþiei ºi Cercetãrii, prof. dr.
Ali Leman, inspectorul general
al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Constanþa, prof.
Narcis Amza ºi inspectorul
ºcolar prof. Liliana Timofte.

Noul material discografic

lansat de corul de femei
„Boztorgay” („Pitulicea”) include
16 melodii, care exprimã dorul

patriei pierdute, Crimeea, dorul
de mamã, de satul natal,
prezentînd aspecte din viaþa
tãtarilor care trãiesc în
Dobrogea. Cele 25 de femei din
cadrul acestui ansamblu artistic
sînt, în afara scenei,

profesoare, învãþãtoare,
inginere, educatoare ºi cadre
medicale. Cu toate acestea,

corul a fost prezent la toate cele
zece ediþii ale „Festivalului
Folcloric Internaþional Turco –
Tãtar”, dar ºi la numeroase
evenimente de gen din þarã ºi
din strãinãtate, unde a fost
distins cu premii importante.

„Boztorgay a luat fiinþã
în urmã cu zece ani,
din dorinþa de a
transmite tinerei
generaþii cîntecele
tradiþionale ºi cuvintele
înþelepte ale neamului
tãtãresc. Melodiile
noastre vorbesc
despre iubire, naturã,
bucuriile ºi durerile
sufletului”, a precizat
dirijorul corului, Memet
Kîimet. La 12 ani de la
înfiinþare ºi cu ocazia
lansãrii celui de-al
treilea album,
membrele grupului au
primit diplome din
partea preºedintelui
Organizaþiei de Femei
a Tãtarilor Turco-
Musulmani din

România (OFTTMR), Sevim
Mustafa, pentru activitatea
artisticã de excepþie.


