
Tătarii au lăsat
armele și s-au pus
pe joc și voie bună

Temuți luptători călare, pe roibi și murgi
robuști, desprinși parcă din stampele care-i
înfățișează pe neînfricații tătari ai lui
Genghis Han, au pus, vineri, stăpânire pe
străzile Constanței, din Tomis III până în
stațiunea Mamaia, în zona Cazinoului. În
urma lor, purtătorii de steaguri, pedeștri
înarmați și faimoasa fanfară militară
otomană Mehter, cu tobe și instrumente
tradiționale, cu ajutorul cărora interpretau
cântece încurajatoare, numite ilahiuri,
preaslăvindu-l pe Allah. În spatele lor, o
mare multicoloră de femei, bărbați și copii,
îmbrăcați în costume tradiționale care mai
de care mai frumoase, ilustrând diversitatea
și influențele țărilor de proveniență: Turcia,
Bulgaria, Macedonia, Georgia și
Kazakhstan. La final veneau calești și
căruțe pictate. Toată această desfășurare
de forțe poartă un nume: Festivalul
Internațional al Portului, Dansului și
Cântecului Popular Turco-Tătar, ediția a
XX-a. După această desfășurare de forțe,
pe scena din piațeta Cazino, publicul  din
stațiunea Mamaia a putut vedea câte ceva
din frumusețea dansului, portului și
cântecului popular, pentru ca programul
artistic să continue seara, pe scena
Teatrului de Vară „Soveja” din parcul
Tăbăcărie. 

„Și în acest an, la festival este prezentă
formația de muzică militară Mehter, din
Bursa. Otomanii, înainte de luptă, își făceau
rugăciunile, iar fanfara era un mijloc de a
încuraja ostașii, pentru a-și îndeplini
misiunea. Aceste fanfare cântau așa-numite
ilahiuri, cântece religioase de venerare a lui
Allah. Este o fanfară care practică o muzică
energică, de îmbărbătare. În armata
otomană, tătarii se aflau în primele rânduri,
în trupele de elită, fiind foarte curajoși,
soldați de sacrificiu”, a spus preşedintele
Comisiei de Cultură a UDTTMR, prof. univ.
dr. Ibram Nuredin. Festivalul Internațional al
Portului, Dansului și Cântecului Popular
Turco-Tătar va continua și în această
sâmbătă, de la ora 15.00, lângă Teatrul
„Soveja”, cu faimoasele lupte kureș, sportul
național al tătarilor. Seara, de la ora 19.00,
va urma o nouă etalare de forțe... artistice
pe scena Teatrului de Vară „Soveja”, care
va pune punct celei de-a XX-a ediții a
festivalului turco-tătar, organizată în
premieră la sfârșitul lui august. O expoziție
de pictură și de carte și un stand cu
vânzare de produse tradiționale, de unde
nu vor lipsi baclavalele, vor da un plus de
savoare evenimentului. (M.S.) 

Lucrări de Andy
Warhol, expuse la
Muzeul de Istorie

O expoziţie de pictură extrem de
apreciată la nivel internaţional, intitulată
„Contaminare 014”, a fost vernisată, vineri
seară, la Muzeul de Istorie Naţională și
Arheologie Constanţa (MINAC).
Evenimentul a fost realizat la iniţiativa
Asociaţiei Culturale italiene MICRO, cu
sediul în Roma. Expoziția internațională a
adus la Constanţa lucrări ale unor artiști
fundamentali din istoria artei anilor ‘60,
printre care Andy Warhol, Pino Pascali,
Piero Manzoni, Mario Schifano, Mimmo
Rotella. 

Evenimentul s-a desfășurat în prezenţa
mai multor iubitori de artă constănţeni, dar
şi a reprezentanţilor asociaţiei italiene. De
la vernisaj nu a lipsit nici directorul MINAC,
Gabriel Custurea, care s-a declarat încântat
să găzduiască o astfel de expoziţie pe care
o recomandă tuturor constănţenilor şi a
indicat drept „piesă de rezistenţă” o lucrare
a lui Andy Warhol, intitulată „Conspiraţia”, în
cadrul căreia sunt înfățișate, în mod
abstract, personaje din familia Kennedy.
Potrivit organizatorilor, expoziția se
încadrează foarte bine în contextul muzeal
și se raportează la marele patrimoniu al
lucrărilor din epoca romană expuse în
interiorul MINAC. Creațiile, expuse în
original, vor putea fi admirate de iubitorii de
artă de la malul mării până pe data de 21
septembrie. (C.S.)
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TIMP DE TREI ZILE, ISTORIA SE RETRĂIEȘTE LA CONSTANȚA 

S-a reaprins flacăra cetății
Tomis
Timp de trei zile, locuitorii

Constanței și cei stabiliți
vremelnic aici, atrași de

farmecul Pontului Euxin, au ocazia
să se reîntoarcă în trecut cu două
mii de ani și să retrăiască, pe viu,
crâmpeie din istoria Tomisului
antic, precum într-un film unde ei,
spectatorii, fac figurație. Aceste
momente sunt posibile datorită
celei de-a III-a ediții a Festivalului
Antic Tomis, care se desfășoară
de vineri până
duminică, în parcul
Tăbăcărie, dar și în
stațiunea Mamaia -
sâmbătă. 

n STRIGĂTUL
UNUI PURTĂTOR
DE GLADIUS:
„DACIA LIBERĂ!” n
Înarmați din cap până
în picioare, cu scuturi,
platoșe din piele,
săbii și sulițe, romanii
cu coifuri grele, cu
obrăzare sau cu
capete de lupi
veritabili așezate pe
creștet și dacii cu plete și cu bărbi
negre au mărșăluit, vineri seară, în
Constanța, cu pași cadențați, ca
niște învingători, cu steaguri, în
sunet de trompete și ritm de tobe,
cu steagurile la vedere: romanii cu
flamuri pe care era înscris numele
legiunii de care aparțineau și dacii
cu temutul cap de lup ținând loc
de stindard. Pe margine, atunci
când legiunile au staționat, la
îndemnul centurionilor și
căpeteniilor dace, un prichindel de
nici șapte ani, înarmat cu un
gladius din lemn (sabie romană),
bătea pasul pe loc, militărește, și
striga din tot sufletul: „Dacia liberă!
Dacia liberă! Dacia Liberă!”.

n „TU CU CINE ȚII?” n Mai
încolo, un bărbat din mulțime îl
întreba pe altul, îmbrăcat într-un
tricou de suporter: „Tu cu cine
ții?”. „Nu știu, nu m-am hotărât!”, a
venit răspunsul. În paralel cu
armata care circula pe una dintre
benzile bulevardului Alexandru
Lăpușneanu, o armată de curioși
cu telefoane sau aparate foto
semiprofesioniste în mână îi
imortalizau pe cei care-i

întruchipau pe dârjii
strămoși ai românilor,
dacii și romanii. „Uite,
mami, ce frumos sunt!”, îi
spunea o mamă
băiețelului ei. Ceva mai
încolo, o doamnă în
vârstă, cu nepoțica de
mână, spunea: „Ce
interesanți sunt!”. 

În fruntea armatelor
beligerante s-a aflat

Tomiris, regina masageților,
înveșmântată în alb, întruchipată,
și de această dată, de președintele
Asociației Litoral - Delta Dunării,
Corina Martin. Într-un moment de
respiro al trupelor, din mulțime a
ieșit un bărbat cu flori galbene și
roșii în mână. O parte din flori i le-
a înmânat reginei Tomiris, apoi a
făcut  o plecăciune adâncă în fața
ei și i-a sărutat poalele rochiei.
Încurajată de acest gest, o femeie
i-a strigat Corinei Martin: „Ce bine
arătați! Sunteți mult mai frumoasă
în realitate!”. 

După ce au mărșăluit pe
bulevardul Alexandru Lăpușneanu,
în dreptul Camerei de Comerț,
Industrie și Navigație din
Constanța, trupele dace și romane
au făcut dreapta și au intrat în
parcul Tăbăcărie, unde erau
instalate taberele militare și civile
ale dacilor și romanilor. 

n PORUMBEII ALBI ȘI
FLACĂRA CETĂȚII TOMIS n
Apoi, după inspecția pe care
căpeteniile au făcut-o trupelor, a
urmat ceremonia de deschidere a
Festivalului. O căpetenie romană a

strigat spre mulțime
„Silentium!”, iar augurul a
aprins tămâie și i-a invocat
pe Jupiter, Marte și pe
sora sa, Bellona, și a
aprins tămâie, apoi s-a dat
drumul porumbeilor albi.
Augurul a declarat că

auspiciile (prevestirea făcută după
zborul păsărilor) sunt favorabile, iar
Tomiris, ajutată de centurionul
Legiunii a V-a Macedonica, Caius
Iulius Certus, a aprins flacăra

cetății Tomis. „Este o nouă izbândă
pentru cetatea Tomisului și mă
bucur să vă fiu gazdă în aceste
zile”, a spus Tomiris, declarând
deschisă ediția a III-a a Festivalului
Antic. 

Prima zi a Festivalului Antic
Tomis s-a încheiat, vineri seară, cu
reconstituirea bătăliei de la
Adamclisi. 
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Programul
festivalului

În parcul Tăbăcărie,
festivalul continuă, și în această
sâmbătă, cu activități interactive
și demonstrații militare în
taberele de reconstituire istorică
- orele 10.00 - 15.00, cu teatru
pentru copii - ora 15.00 și cu o
paradă de zile mari prin
stațiunea Mamaia, care va
preceda Carnavalul dedicat lui
Ramses al II-lea, al cărui start
se va da de la ora 20.00, de
lângă Aqua Magic. Dacii și
romanii vor forma „avangarda”
carelor alegorice din punctul
hotel Flora. 

Duminică, între orele 10.00

şi 13.00 vor avea loc atelierele
de reconstituire istorică, după
care se vor desfăşura
ceremonia de premiere a
participanţilor, înmânarea
medaliilor şi diplomelor
asociaţiilor de reconstituire
istorică. De la ora 17.00 va fi
pusă în scenă tragedia „Electra”
de Sofocle,  iar de la 19.00 are
lor ceremonia de premiere a
celor care realizează piese de
teatru de păpuşi şi teatru antic.
Apoi, cea de-a III-a ediţie a FAT
va deveni... istorie, odată cu
stingerea flăcării cetății Tomis. 

Festivalul este organizat de
Asociaţia pentru Promovarea şi
Dezvoltarea Turismului Litoral -
Delta Dunării, cu sprijinul
Primăriei Constanţa.

Porumbeii albi au prevestit semne bune pentru cea de-a
III-a ediție a Festivalului Antic Tomis

Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” din
Constanța, unul dintre cele 30 de centre de
acest gen din lume, incluzându-l și pe cel de la
București, promovează cultura și civilizația

turcică, prin activități diverse,
multe organizate în
parteneriat cu Consulatul
General al Republicii Turcia la
Constanța. 

„Sunt de trei luni la
Constanța, iar legăturile de
prietenie din Dobrogea nu le-
am mai întâlnit în nicio altă
țară. Drepturile acordate de
statul român minorităților din
România ne-au ajutat foarte
mult în munca pe care o
depunem la Centrul „Yunus
Emre”. Noi promovăm atât
cultura noastră, cât și pe cea
a țărilor în care ne
desfășurăm activitatea”, a
precizat directorul Centrului
Cultural Turc „Yunus Emre”
din Constanța, Ali Oguzhan
Yuksel, în cadrul unei întâlniri
de presă care a avut loc joi

seară, la sediul centrului turc.  
n PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE

CULTURI n „Scopul acestor centre culturale
din Constanța și București este acela de a

dezvolta relațiile dintre cele două țări, România
și Turcia. Prin concertele, expozițiile și
conferințele pe care le organizăm ne adresăm
românilor, comunității turco-tătare și cetățenilor
turci”, a spus viceconsulul Republicii Turcia la
Constanța, Ozgen Topcu. 

Aceste deziderate sunt îndeplinite și prin
cursurile pe care Centrul „Yunus Emre” le
organizează: cursuri de limbă turcă, pictură
tradițională pe apă, ebru, de fotografie, de
vioară, dar și de gastronomie. Acestea se
organizează și la Constanța. Înscrierile pentru
cursurile de limba turcă se fac până pe 15
septembrie, iar cele pentru arte și gastronomie
turcească - până pe 30 septembrie. 

n EXPOZIȚIE DEDICATĂ
CARTOGRAFULUI LUI SULEYMAN
MAGNIFICUL n De asemenea, în septembrie
se va organiza un simpozion dedicat lui Ismail
Gaspirali, de la a cărui trecere în eternitate se
comemorează, în 2014, 100 de ani, iar în luna
noiembrie se va deschide o expoziție dedicată
amiralului Piri Reis, cartograful lui Suleyman
Magnificul. 
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Cursuri de limba turcă, artă și
gastronomie, la Centrul „Yunus Emre”

Directorul Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” din
Constanța, Ali Oguzhan Yuksel, alături de viceconsulul

Republicii Turcia la Constanța, Ozgen Topcu.


