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Balerinii ruºi ºi constãnþeni au
excelat în spectacolul „Giselle”

Alina CIUFU 

Festivalul Internaþional al Muzicii ºi
Dansului, ajuns, în acest an, la cea de-a
XXXIII-a ediþie, a continuat, luni searã,
cu baletul „Giselle”. Spectacolul s-a
bucurat nu doar de o distribuþie de
excepþie, din care au fãcut parte balerinii
ruºi Elvira Khabibullina ºi Iurii Vasilievici
Andreev, ci ºi de un public numeros, care
a  avut parte de o searã minunatã.
Baletul în douã acte, pe muzica lui
Adolphe Adam ºi cu un libret scris de
Theophile Gautier ºi Vernoy de Saint-
Georges, dupã o poveste din „Despre
Germania” de Heinrich Heine, a fost bine
primit de constãnþeni, care au rãsplãtit
cu ropote de aplauze evoluþia artiºtilor
ruºi, precum ºi pe cea a dansatorilor

Teatrului Naþional de Operã ºi Balet
„Oleg Danovski”.

Spectacolul „Giselle” prezintã, prin
intermediul paºilor de dans, trista
poveste de dragoste dintre tînãra
þãrãncuþã Giselle ºi contele Albercht.
Acþiunea poveºtii de petrece într-un
sãtuc pitoresc din Germania, unde
þãranii cred în existenþa willys-urilor,
ielele locului, sufletele fetelor moarte
înainte de cunoaºterea dragostei ºi care,
noaptea, apar în cimitir ºi prin pãdurea
alãturatã, chinuind trecãtorii, prinzîndu-i
în dansul lor ucigãtor. Interpretarea
impecabilã a balerinilor ºi minunata
poveste au captat atenþia publicului încã
de la primii paºi de dans. „Giselle este un
balet dorit de fiecare companie care îºi
respectã titulatura. El oferã atît soliºtilor

dansatori, cît ºi ansamblului
posibilitatea sã treacã de la
tehnica dansantã cea mai
pregnantã la interpretarea
actoriceascã cea mai subtilã.
Este un balet, care prin
subiect ºi prin mãiestria
coregraficã, îºi dovedeºte
perenitatea ºi astãzi”, a
precizat coregraful Cãlin
Hanþiu, directorul Companiei
de Balet a instituþiei teatrale
constãnþene.

Publicul s-a bucurat de un
spectacol minunat, în care
balerinii ruºi Elvira
Khabibullina ºi Iurii Vasilievici
Andreev au impresionat prin
apariþie fizicã ºi prin calitãþi
acrobatice. La rîndul lor,
soliºtii dansatori constãnþeni,
ca ºi ansamblul de balet, au
fost imbatabili în ceea ce
priveºte sensibilitatea ºi forþa
de transmitere a
sentimentelor. Acest lucru a
fost observat ºi de public, care
a aplaudat fiecare moment
coregrafic, dar ºi minute în ºir
la finalul reprezentaþiei.

Ediþia din acest an a
Festivalului Internaþional al Muzicii ºi
Dansului, organizat de Teatrul Naþional
de Operã ºi Balet „Oleg Danovski” ºi
Consiliul Judeþean Constanþa se va
încheia pe data de 9 iunie, cu opera
„Aida”. Publicul de la malul mãrii va avea
parte de numeroase spectacole de
calitate, din a cãror distribuþie vor face
parte artiºti de renume ai scenei
naþionale ºi internaþionale. „Din punctul
meu de vedre a fost un început de
festival extraordinar ºi toþi artiºtii au fost
la înãlþime. Am beneficiat de un foarte
mare sprijin din partea Consiliului
Judeþean Constanþa ºi toate lucrurile au
mers mai bine decît ne-am aºteptat.
Toate spectacolele au fost
extraordinare”, a concluzionat directorul
teatrului, Daniela Vlãdescu.

Cristian Mungiu,
acuzat de plagiat 

La nicio zi de la cîºtigarea Marelui Premiu la Cannes,
Cristian Mungiu este acuzat de prozatorul Dan Mihu de copierea ideii
care stã la baza filmului „4 luni, 3 sãptãmîni ºi 2 zile”. În 2006 Dan
Mihu a participat la concursul de scenarii organizat de HBO, cu o
lucrare avînd un subiect similar cu acela al filmului lui Mungiu.
Scenariul lui Mihu – „Sã iubeºti ºi sã tragi apa” - a fost declarat
cîºtigãtor, iar printre membrii juriului care au evaluat lucrãrile înscrise
în concurs s-a numãrat ºi Cristian Mungiu. Mihu îl acuzã pe Mungiu
cã a preluat tema propriului sãu scenariu, premiat chiar de domnia-
sa, în vara anului trecut, la Concursul de scenarii originale HBO
2006” ºi cã scena cea mai deosebitã ºi cu impact din film se
regãseºte în scenariul sãu.

Ministrul Culturii ºi Cultelor, Adrian Iorgulescu, a declarat, în
legãturã cu acuzaþiile care i se aduc regizorului Cristian Mungiu, cã
„încercãm sã gãsim vinovaþi chiar ºi atunci cînd avem succese.

Tablouri create 
de Margareta

Sterian, expuse la
Muzeul de Artã

Alina CIUFU

„Margareta Sterian posedã capacitatea rarã de a califica
fiecare imagine drept un eveniment poetic. Niciun subiect nu-i
minor, mediocru, frivol, nimic nerelevant... Dimensiunea profund
poeticã a creaþiei sale este reflexul ingenuitãþii privirii, al uimirii
pline de candoare cu care examineazã þesãtura caleidoscopicã a
fenomenelor”, scrie Olga Buºneag în lucrarea „Margareta
Sterian” (editura „Meridiane”, Bucureºti, 1977). Constãnþenii pot

admira, pe simezele Muzeului de Artã, douã din creaþiile
Margaretei Sterian, „Balcic” ºi „Priveliºte din Veneþia”, ambele
intrînd în patrimoniul instituþiei muzeale prin donaþia realizatã de
Cella Serghi.

Margareta Sterian (1897 - 1992) a frecventat cursurile de
picturã ºi artã decorativã ale Academiei „Ranson” din Paris, iar
prima sa expoziþie personalã a vernisat-o în anul 1929, la
Bucureºti, la sala „Mozart”. În acelaºi an, artista a primit premiul
Ministerului Artelor pentru picturã. În anul 1931, Margareta
Sterian a devenit membrã fondatoare a secþiunii plastice a
Asociaþiei „Criterion”, iar ºapte ani mai tîrziu a deschis o expoziþie
personalã de atelier, la locuinþa sa din Bucureºti. În perioada
1941 – 1944, lucrãrile sale au circulat sub pseudonim, iar în anul
1945 a lansat primul sãu volum de versuri. De-a lungul carierei
artistice, Margareta Sterian a participat la numeroase expoziþii de
artã plasticã, atît în þarã, cît ºi peste hotare, iar în anul 1985 a
primit premiul special al Uniunii Artiºtilor Plastici din România
(UAP). „În acest secol, lumea a devenit un sat mare, se picteazã
ºi se inventeazã pretutindeni. Noile mijloace de comunicaþie au
fãcut un mare serviciu omenirii, dar nu ºtiu dacã au favorizat
descoperirea unor mari talente, de calibrul celor care s-au
nãscut, au trãit ºi au creat în oraºele renaºterii italiene”,
mãrturisea artista într-un interviu, spre sfîrºitul vieþii.
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Evgheni Evtuºenko, Adam Michnik ºi Matei
Cãlinescu, la „Zile ºi Nopþi de Literaturã”
Evgheni Evtuºenko, Adam

Michnik, Matei Cãlinescu, Emil
Brumaru ºi Horia-Roman
Patapievici se numãrã printre
participanþii la Festivalul „Zile ºi
Nopþi de Literaturã” de anul
acesta, organizat de Uniunea
Scriitorilor din România (USR),
între 8 ºi 12 iunie, la Neptun ºi
Mangalia. Desfãºurat pînã
acum în luna septembrie,
evenimentul s-a mutat, la cea
de-a VI-a ediþie, în iunie, ºi va
reuni 70 de scriitori, dintre care
aproximativ jumãtate români.
Pe durata festivalului, se vor
afla în România autori din þãri
recent integrate în Uniunea
Europeanã (UE): Estonia (Doris
Kareva), Letonia (Uldis Tirons),
Lituania (Marius Ivaskevicius),
Polonia (Adam Michnik),
Slovacia (Samuel Abraham),
Slovenia (Primoz Cucnik,
Miljana Cunta), Bulgaria
(Roumiana Stantcheva), dar ºi
din Belgia (Jan Mysjkin), Franþa

(Mircea Iorgulescu), Italia
(Marco Cugno), Luxemburg
(Jean Portante), Marea Britanie
(William Roberts, George
Szirtes) etc. Din Statele
Unite ale Americii vor sosi la
Neptun Matei Cãlinescu,
Carmen Firan, Richard
Jackson, Adrian Sângeorzan,
Leonard Schwartz, Adam J.
Sorkin. Printre scriitorii români
participanþi se numãrã Emil
Brumaru, Denisa Comãnescu,
Bogdan Ghiu, Ioana Ieronim,
Mircea Mihãieº, Dan C.
Mihãilescu, Horia-Roman
Patapievici, Dan Sociu ºi
Claudia Komartin. Un nume de
marcã este poetul rus Evgheni
Evtuºenko. Acesta a mai fost în
România, vara trecutã, cînd a
lansat o antologie de poeme,
„Mierea tîrzie”, ºi a prezentat un
spectacol de poezie la Teatrul
Naþional din Bucureºti.
Preºedintele Traian Bãsescu l-a
decorat atunci cu Meritul

Cultural în grad de Comandor,
pentru „talentul sãu
remarcabil”. Cel mai cunoscut
poet rus al generaþiei post-
staliniste, Evtuºenko, în vîrstã
de 74 de ani, este autorul a
peste 50 de volume de poezie
ºi prozã care au fost traduse în
72 de limbi.

Festivalul „Zile ºi Nopþi de
Literaturã” va cuprinde lecturi
de poezie ºi un colocviu cu
tema „Aºteptãrile europene faþã
de literatura þãrilor recent
aderate la Uniunea
Europeanã”. În cele douã zile
de desfãºurare a colocviului, pe
9 ºi 11 iunie, vor fi susþinute 18
comunicãri, inclusiv de cãtre
Magda Cârneci („Privirea
balcanicã: între mizerabilism ºi
grija pentru suflet”), Vitalie
Ciobanu („Europa în cãlimarã
sau despre tabloul din casa
bunicii”), Jan Mysjkin („Why
Romanians should write
Chinese”) ºi Alexandru Muºina

(„Ce sã scrii pentru peºtele din
acvariu”). Pe data de 11 iunie,
la Casa de Culturã din
Mangalia vor fi decernate
premiile, mai multe decît în anii
trecuþi. Este vorba despre
Marele Premiu Ovidius pentru o
personalitate literarã de
notorietate, Premiul Festivalului
pentru contribuþia la extinderea
frontierelor literare, douã premii
pentru traducerea literaturii
române ºi un premiu pentru
editarea ºi promovarea
literaturii române în lume. La
precedentele ediþii, Premiul
Ovidius a fost cîºtigat de
scriitorii Jorge Semprun,
Antonio Lobo Antunes, Amos
Oz, Mario Vargas Llosa ºi
Andrei Codrescu.

Festivalul “Zile ºi Nopþi de
Literaturã” este organizat de
USR, în parteneriat cu
Ministerul Culturii ºi Cultelor,
Institutul Cultural Român ºi
Primãria Mangalia.

„Îmblînzirea scorpiei”, pe scena constãnþeanã
Constãnþenii vor putea urmãri, pe

data de 1 iunie, cu începere de la ora
18.30, pe scena Teatrului Naþional
Constanþa, spectacolul „Îmblînzirea
scorpiei” de William Shakespeare.
Comedia strãlucitoare a fost pusã în scenã

de regizorul american Paul Bargetto, iar
coregrafia este semnatã de regretatul
Milidi Tãtaru. Din distribuþia acestei
comedii spumoase, care a avut un imens
succes, atît la public, cît ºi în rîndul criticilor
de specialitate, fac parte actorii: Liviu

Manolache, Georgiana Mazilescu, Cristi
Iacob, Dan Zorilã, Andrei Cantaragiu,
Nicoleta Lefter, Mihai Sorin Vasilescu,
George Cãlin, Mihai Smarandache, Pavel
Bîrsan, Bogdan Bucãtaru, Iulian Enache,
Alexandru Mereuþã, Maria Lupu, Mirela

Panã, Marian Adochiþei, Claudia Forþan,
Turchian Nasurla, Roman Florentin, Aurica
Mangu ºi Paul Talaºman. De asemenea,
publicul îi va urmãri evoluînd ºi pe balerinii
Ion Itoafã, Raimonda Popescu, Cristian
Osoloº, Oana Botez, Daniel Dragomir,

Mircea Poleºmic, Daniela Hasiade ºi
Loredana Delia Luca, precum ºi taraful
condus de Costel Cloºcã. Decorul
spectacolului este realizat de Constantin
Ciubotariu, iar costumele sînt create de
Doina Levintza.


