
Pregătiri pentru
Tabăra de Pictură
„Lucian Grigorescu”

14 pictori din şapte ţări se vor întâlni la
Medgidia, unde, sâmbătă, se va deschide
cea de-a XI-a ediție a Taberei
Internaţionale de Pictură „Lucian
Grigorescu”. Artiștii invitați care vor aduce
un omagiu plastic marelui pictor născut la
Medgidia sunt din Turcia, Irak, Algeria,
Statele Unite ale Americii, Italia, Republica
Moldova şi, bineînțeles, România.
Deschiderea oficială a evenimentului va
avea loc sâmbătă, de la ora 18.00, în sala
de şedinţe a Primăriei Medgidia, iar
închiderea taberei este programată pe 10
august. 

Tabăra de Pictură de la Medgidia a
luat naştere în semn de respect faţă de
personalitatea marelui pictor
postimpresionist Lucian Grigorescu, născut
la Medgidia, la 1 februarie 1894, dar şi din
dorinţa de a îmbogăţi patrimoniul cultural al
municipalităţii cu tablourile realizate, an de
an, de artiştii plastici participanţi la tabără.
(M.S.)  

Actorul Jackie
Chan, pentru prima
dată în România 

Celebrul actor Jackie Chan va veni, în
premieră, în România, pentru a participa la
deschiderea Zilelor Filmului Chinezesc,
eveniment care va avea loc în perioada 11-
18 septembrie, la cinematograful Union din
București. 

„Jackie Chan va fi prezent, pe 11
septembrie, la deschiderea festivalului (...).
Pe lângă colaborarea economică,
colaborarea în domeniul culturii este la fel
de importantă pentru relaţiile de succes şi
prosperitate ale celor două naţiuni”, a spus
directorul general al Centrului Naţional al
Cinematografiei (CNC), Mihai
Kogălniceanu.

Festivalul este organizat în urma
memorandumului semnat, pe 28 martie, de
directorul CNC, Mihai Kogălniceanu, şi
directorul general adjunct al Administraţiei
de Stat pentru Presă, Publicaţii, Radio,
Film şi Televiziune din Republica Populară
Chineză, Luan Guozhi, care prevede un
festival de film românesc şi unul dedicat
cinematografiei chineze în cele două țări. 

Zilele Filmului Chinezesc vor fi
deschise de lungmetrajul „CZ12”, regizat
de Jackie Chan, care face parte şi din
distribuţia peliculei. Programul festivalului
mai include filmele „Beijing Love Story”, de
Chen Sicheng, „The Grandmaster”, de Kar
Wai Wong, „The Flying Swords of Dragon
Gate”, de Tsui Hark, şi „Full Circle”, de
Zhang Yang. (M.S.) 

Bibliotecă pe plajă,
în Vama Veche

Doi tineri din Bucureşti, Ana Runtag şi
Adrian Gurlea, promovează lectura pe
plajă în cea mai nonconformistă staţiune
de pe litoralul românesc, Vama Veche. Ei
au instalat pe nisip o bibliotecă atipică ce
reuneşte 800 de titluri, în 2.000 de volume,
pentru toate vârstele şi gusturile. Cine vrea
să împrumute o carte trebuie să
completeze o fişă cu numele, prenumele,
seria de buletin şi numărul de telefon.
Biblioteca pe plajă a funcţionat şi anul
trecut şi, chiar dacă cei doi au rămas cu
volume în minus, şi-au propus să o ia de la
capăt. (M.S.)
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Eleganţa şi opulenţa și-au dat
întâlnire duminică seară, într-un
cadru exclusivist, în staţiunea

Mamaia, pe terasa hotelului de cinci stele
Vega, unde colecţionarii de artă s-au reunit
pentru a participa la cele două licitaţii
organizate de Artmark: Marine & Marinărit şi
Eleganţă & Vanitas. 

n PEISAJELE MARINE, „PE VAL” n
Chiar dacă, la licitaţia cu specific marin, una
dintre „vedete”, pictura „Case la Constanţa”,
de Gheorghe Petraşcu (cu o valoare
estimativă de 12.000 - 16.000 de
euro), a rămas neadjudecată, s-a
înregistrat un record de autor. Astfel,
„Peisajul romantic” al lui Mihail
Simonidy a fost adjudecat cu 20.000
de euro, faţă de preţul de pornire de
4.000 de euro. 

De succes s-a bucurat şi prima
„vedetă” a licitaţiei, „Bărci la Balcic”,
de Ion Theodorescu Sion, care s-a
adjudecat cu 15.000 de euro, valoarea
estimată fiind între 12.000 şi 18.000
de euro. A suscitat interesul
colecţionarilor, care şi-au dorit să le
aparţină, sabia de ofiţer din marina
militară a Regatului Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord, în teaca
originală din perioada interbelică, fiind
adjudecată cu 2.500 de euro, de zece
ori mai mult faţă de preţul de pornire
de 250 de euro. A plăcut
colecţionarilor şi „Valurile şi pescăruşii”
lui Florian Dumitru (Doboşaru), tablou
care a fost adjudecat cu 2.500 de
euro, de la un preţ de pornire de 500
de euro. 

Vedete au fost tablourile şi la Licitaţia de
Eleganţă & Vanitas, unde lucrarea lui Pan
Ioanid „La gherghef” a fost adjudecată cu
3.700 de euro (preţ estimativ 2.000 - 2.800

de euro), la fel şi
„Lucrare în atelier”,
de Adina Paula
Moscu, cu un preţ
estimat între 4.500 şi
6.500 de euro, care
a fost achiziţionată
cu 9.000 de euro. 

De un real
interes s-au bucurat
obiectele decorative
vintage, bijuteriile,

dar și eşarfele de lux, din mătase fină. Nu au
rămas fără... proprietar nici cele 36 de sticle
cu vin de colecţie, cumpărate cu 3.250 de
euro. 

n OBIECTELE SOţILOR CEAUŞESCU,

NEADJUDECATE n Au rămas
neadjudecate, fără a suscita interesul
colecţionarilor, haina din blană de vulpe
albastră care a aparţinut Elenei Ceauşescu,
ceasul de mână Tressa al dictatorului și
cupa din argint masiv primită de Gheorghe
Gheorghiu-Dej, la împlinirea a 50 de ani. De
asemenea, nu și-a găsit cumpărător nici
colierul din aur creat special pentru Marina
Dimitropoulos, soţia fostului preşedinte al
Greciei, Konstantinos Karamanlis. 

„Suntem pentru al patrulea an în
Mamaia. A devenit o tradiţie să venim aici, la
Mamaia, unde există un public interesat, mai
ales că oraşul are un potenţial foarte mare”,
a spus directorul de marketing şi de
comunicare al Artmark, Valeriu Sângeorzan.

Rata de adjudecare a Licitaţiei de
Marine & Marinărit a fost de 80%, iar cea a
licitaţiei de Eleganţă, de 70%. 
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RECORD DE AUTOR LA LICITAţIA DE MARINE DE LA MAMAIA

„Peisajul romantic” al lui Mihail
Simonidy, vândut cu 20.000 de euro

ÎN ACEASTĂ SEARĂ

Caravana Metropolis deschide sezonul
proiecțiilor la mare

LA MANGALIA

Jazz și poezie cu Harry Tavitian și Denisa Comănescu

Caravana Metropolis ancorează, astăzi, la
mare și aduce cu sine șase filme de succes,
tocmai bune de văzut sub cerul liber, în serile
senine de vară. Cele șase filme vor fi proiectate
pe cel mai mare ecran gonflabil din România, la
City Park Mall, înspre lacul Tăbăcărie, până
duminică, inclusiv, de la ora 21.30.

n „DOMNIȘOARA POPULARĂ” n
Programul cinematografic în aer liber este
deschis, în această seară, de „Domnișoara
populară” Rose, o secretară îngrozitoare, dar

care are toate șansele să devină
cea mai rapidă dactilografă din
lume.  Filmul cu Romain Duris și
Audrey Tautou în distribuție este
regizat de Regis Roinsard.

n „#SELFIE” n Cel mai de
succes film românesc al anului
2014, „#Selfie”, în regia Cristinei
Iacob, va fi proiectat miercuri,
pentru cei care se simt cu suflet
de adolescent. 

n „PUZZLE CHINEZESC” n
Luna lui Cuptor se va încheia joi,
cu un „Puzzle chinezesc”: o
comedie cu Romain Duris și
Audrey Tautou, în regia lui Cedric
Klapisch. Așadar, cei care doresc
să rezolve un puzzle în hohote de

râs sunt așteptați joi, de la ora 21.30, pe malul
lacului Tăbăcărie. 

n „MAREA FRUMUSEȚE” DE OSCAR n
Caravana Metropolis aduce la Constanța, în
luna august, un film de Oscar, „Marea
frumusețe” / „La grande bellezza”, în regia lui
Paolo Sorrentino. Lungmetrajul care a primit
Oscarul pentru cel mai bun film străin în 2014
va fi proiectat vineri.

n „KON-TIKI”, ÎN CĂUTAREA
AVENTURII n Pasionații de aventuri și istorie

sunt invitați, sâmbătă, să facă o călătorie în
timp, în anul 1947, pentru a traversa Oceanul
Pacific cu o plută din lemn de balsa, împreună
cu exploratorul norvegian Thor Heyerdahl.
Aventura sa a fost imortalizată de regizorul
Joachim Ronning în filmul „Kon-Tiki”. 

n „ADÂNCUL” ISLANDEZ n Caravana
Metropolis își va începe periplul la mare
duminică, cu proiecția celui mai apreciat film
islandez al tuturor timpurilor, „Adâncul”. Filmul,
regizat de Baltasar Kormakur, prezintă
povestea reală și dramatică a unui pescar care
înoată în apele reci ale Mării Nordului pentru a
supraviețui, după ce barca i s-a scufundat. 

n BILETE ȘI ABONAMENTE n Intrarea la
proiecții costă 10 lei pentru adulți și cinci lei
pentru elevi și studenți, în baza carnetului de
note. Biletele pot fi achiziționate în perioada
evenimentului, de la locul desfășurării
proiecțiilor. Pentru cinefili, există și
abonamente avantajoase. Astfel, un adult va
scoate din buzunar 30 de lei pentru cele șase
proiecții, iar elevii și studenți vor plăti 15 lei. Tot
15 lei costă și abonamentul pentru adulți,
pentru trei seri, iar cel pentru elevi și studenți -
10 lei. 
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„Domnișoara populară” dă startul proiecțiilor în aer
liber la Constanța

Îndrăgitul jazzman constănțean
Harry Tavitian va susține un
concert extraordinar vineri seară, în
fața Casei de Cultură a municipiului
Mangalia. Evenimentul este inclus
în cadrul celei de-a XVII-a ediții a
Târgului Estival „Carte la nisip” de
la Mangalia. Seara culturală din

vechiul Callatis va fi deschisă, de
la ora 20.30, de poeta și editoarea
Denisa Comănescu, cea care
coordonează colecția Humanitas
Fiction. 

„Cu Denisa sunt prieten vechi
și am făcut împreună un recital de
jazz și poezie la Muzeul Literaturii

Române din București (n.r.
decembrie 2010). Denisa va recita
câteva din poemele sale, pe care
eu le voi însoți cu improvizații de
jazz”, a scris Harry Tavitian pe
blog-ul său personal. Tot pe blog,
artistul constănțean de origine
armeană a postat o fotografie în

care este împreună cu Denisa și
pisica ei, Mitza, fotografie realizată
în timpul pregătirii concertului de la
Muzeul Literaturii. Intrarea la
eveniment este liberă.
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„Peisajul romantic” al lui Mihail Simonidy a fost
adjudecat cu 20.000 de euro, faţă de preţul de

pornire de 4.000 de euro


