
„Măștile călătoare”,
la Eforie Nord 

20 de copii şi adolescenţi hipoacuzici
vor evolua pe scena special amenajată în
spectacolul „Măștile călătoare”, care se va
desfășura vineri, de la ora 18.00, pe plaja
Clubului Dunărea din Eforie Nord.
Evenimentul, organizat sub auspiciile
Asociaţiei „Audiosofia”, este inclus în
cadrul proiectului „Jocul rupe masca
tăcerii”, care a ajuns la final. „Spectacolul
va fi o demonstraţie autentică şi sensibilă
de spargere a barierelor, de
autocunoaştere şi depăşire a propriilor
limite, prin acceptarea imaginii de sine”, a
spus coordonatorul proiectului din partea
„Audiosofia”, Magda Cernea. Trupa de
teatru va fi coordonată de o echipă de trei
voluntari profesionişti în aplicarea tehnicilor
de terapie prin joc. 

Spectacolul „Măştile călătoare” va fi a
treia provocare pentru aceşti tineri după
cele două reprezentaţii teatrale de excepţie
pe care le-au susținut, anul acesta, pe
parcursul proiectului: „Cele 4 elemente” şi
„În căutarea fericirii”. (M.S.)

„Dobroge, mândră
grădină”, la final

Cea de-a X-a ediție a Festivalului
Național și Internațional de Folclor pentru
Copii și Tineri Interpreți ai Cântecului și
Dansului Național și Internațional
„Dobroge, mândră grădină“ - „Dobroge,
vatră de folclor“ a ajuns, în weekend, la
final. Concursul s-a desfășurat, începând
cu 27 august, la Mangalia, Cumpăna și
Albești. Organizatorii au acordat peste 35
de trofee, premii și mențiuni. De
asemenea, au mai fost oferite premii
speciale, diplome de participare, diplome
de excelență și diplome de onoare. Marele
Trofeu al festivalului a fost câștigat de
ansamblul folcloric de cântece și dansuri
Transilvania. Comisia de jurizare a fost
coordonată de dr. Maria Tănase Marin.
(M.S.)

„Amor în farmacie”
Săptămâna viitoare, stagiunea de

toamnă se redeschide în stațiunea Mamaia
cu o comedie ideală pentru a alunga
astenia noului anotimp care, ușor-ușor, își
reintră în drepturi. Propusă spre delectare
este piesa „Amor în farmacie”, după
Eugene Labiche, care va fi pusă în scenă
pe 12 septembrie, de la ora 20.00, la
hotelul Iaki din Mamaia.

În distribuţia spectacolului regizat de
Dan Tudor, după comedia cunoscutului
dramaturg francez Eugene Labiche, se află
Anca Ţurcaşiu, Liliana Pană, Dragoş
Ionescu, Dan Tudor şi Andrei Duban.
Spectacolul este o producție a Teatrului
„Mașina de vise” din București. Prețul unui
bilet pentru această comedie este de 35 de
lei, iar grupurile mai mari de 10 persoane
vor plăti 30 de lei pe un bilet/persoană.
(M.S.)
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Primul film în
aromână, realizat
de regizorul

constănțean Toma Enache,
„Nu sunt faimos, dar sunt
aromân”, își continuă periplul
la festivalurile de profil atât
din țară, cât și de peste
hotare. Filmul va participa,
numai în luna septembrie, la
trei festivaluri. Astfel, pelicula
va rula la Mediaș Central
European Film Festival „7+1”
- „A treia Europă“, care va
avea loc la Mediaș, de astăzi
și până sâmbătă. În cadrul
festivalului vor fi prezentate
aproximativ 50 de filme,
incluzând lungmetraje,
documentare şi scurtmetraje.
„Nu sunt faimos, dar sunt
aromân” face parte din
selecția oficială a
președintelui juriului, Radu
Gabrea, și va fi proiectat în
această sâmbătă.   

n La MEdIaș n
Festivalul de la Mediaș îşi
propune să fie un loc de
întâlnire pentru cele mai
recente filme ale cineaştilor
de marcă din Republica Cehă,
Slovacia, Austria, Ungaria,
România, Polonia, Slovenia şi
Spania - ţară invitată special în
acest an. De asemenea, la
cererea publicului, va fi prezentată
o selecţie de filme în limba idiş
restaurate din arhiva Centrului
Naţional de Film Evreiesc al
Universităţii Brandeis din Boston. 

Pe de altă parte, pelicula lui
Toma Enache va ajunge și la
două festivaluri care au loc peste
hotare: Balkan Film Food Festival,
care va avea loc la Pogradec, în
Albania, și Brothers Manaki

International Film Festival,
programat în Bitola, Macedonia. 

„”Nu sunt faimos dar sunt
aromân“ se lansează oficial în
Albania la Festivalul internațional
de la Pogradec. În aceeași zi e
prezentat și în cadrul Festivalului
Internațional de film de la Mediaș
și încheiem turul din Albania în
Macedonia, la Festivalul
Internațional Manakia Brothers, la
Bitolia. Cred că avem o toamnă
frumoasă!”, a precizat regizorul
Toma Enache. 

n dE La MOScOPOLE ÎN
BITOLIa n În Albania, filmul va

rula timp de o săptămână la cel
mai mare cinematograf din
Tirana. Primul lungmetraj în
aromână ajunge și în Moscopole,
considerat leagănul aromânilor
de pretutindeni. Proiecțiile filmului
sunt programate pe: 4
septembrie - Ohrid, 6 septembrie
- Pogradec, 6 septembrie -
Mediaș, 7 septembrie -
Moscopole, 8 septembrie -
Tirana, 9 septembrie - Vlora, 10
septembrie - Avlona, 11
septembrie - Selenita, 12
septembrie - Andon Poci, 14
septembrie -  Bitolia.

După acest periplu
internațional, filmul va ajunge
din nou în Dobrogea. Acesta
va putea fi urmărit pe 16
septembrie în Stejaru, pe 17
septembrie în Ceamurila, pe
18 septembrie în Cogealac,
pe 19 septembrie în Ovidiu și
pe 21 septembrie în
Murighiol.

În prima jumătate a
acestui an, pelicula a fost
prezentată cu mare succes și
în Statele Unite ale Americii,
rulând la Washington (29
mai), Charlotte (31 mai), New
York (4 şi 5 iunie), Fairfield (7
iunie) şi Los Angeles (10
iunie). Filmul a avut și o
reprezentație în Austria, la
Viena.  

„Nu sunt faimos, dar sunt
aromân” aduce în atenție
povestea lui Toni Caramuşat,
un regizor faimos, fascinat de
ideea că ar putea descoperi
un al 13-lea adevăr absolut
despre aromâni şi originile
lor. Filmul a fost nominalizat,
în decembrie 2013, pentru
marele premiu al Festivalului

Internaţional de Film Babel de
la Cagliari, desfăşurat sub înaltul
patronaj al Parlamentului
European, unde a obţinut premiul
Maestrale Unica, pentru cea mai
bună reprezentare a unei
minorităţi lingvistice într-un film.

În România, filmul a fost
urmărit în cinematografe de peste
15.300 de spectatori, iar în
Macedonia și Statele Unite ale
Americii, de peste 3.500 de
cinefili. 
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Filmul lui Toma Enache participă
la trei festivaluri într-o lună

Muzica anilor ‘80,
remixată la Gala „Hop”

Luminița Gheorghiu și-a
sărbătorit ziua de naștere

A mai rămas o săptămână până la
cea de-a XVII-a ediție a Galei Tânărului
Actor „Hop”, care se va desfăşura la
Costineşti, în perioada 9-12 septembrie.
Cei mai talentați absolvenți de actorie vor
intra în competiție, dar vor participa și la
un nou atelier de creație. Este vorba
despre un workshop prin intermediul
căruia organizatorii încearcă să readucă
în actualitate melodiile celebre ale anilor
‘80, remixate de Mihai Dobre, DJ Haute
Culture sau Dobrică de la Şuie Paparude,
cum este cunoscut. Workshop-ul, care
respectă tema galei de anul acesta,
„Joacă-te cu mine. Sunt om. Nu
personaj”, este coordonat de Andrea
Gavriliu, actriţă şi coregraf. 

n ÎNTRE OM ŞI BUFON n „Tema de
bază a momentelor pe care le pregătesc

este şi tema galei. Aceasta va fi tradusă
prin alternanţa dintre om şi bufon, un soi
de „schizofrenie” cu care se confruntă
orice actor. Vom avea de-a face cu un
bufon modern, cu o corporalitate aparte
pe care vreau s-o descopăr împreună cu
doritorii, un „bufon disco”. „Disco” pentru
că întreaga coloană sonoră va fi compusă
din melodii ale anilor ‘80 remixate”, spune
Andrea Gavriliu. 

Anul trecut, muzica Mariei Tănase a
fost tema atelierului de creaţie de la
Costineşti condus de Vlaicu Golcea și
care s-a concretizat în renumitul spectacol
„Hai iu iu Nu Hi You You”, invitat apoi la
mai multe festivaluri de teatru din ţară. 
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Actrița și coregrafa Andrea Gavriliu va coordona
workshop-ul cu tema „Joacă-te cu mine. Sunt om.

Nu personaj”

Una dintre cele mai expresive și mai
talentate actrițe din România, Luminița
Gheorghiu, și-a sărbătorit, ieri, ziua de
naștere, alături de familie. Actrița, care și-a
adăugat în palmares o mulțime de premii,
inclusiv un Urs de Aur, obținut în 2013, la
Berlinală, alături de echipa lungmetrajului
„Poziția copilului”, visează deja la o
aniversare în viitor. „Cea mai frumoasă
aniversare o să fie când o să împlinesc 80 de
ani”, a spus actrița. De asemenea, îndrăgita
artistă, care-și iubește toate rolurile

deopotrivă, mai mari sau mai mici, își dorește
să se întoarcă în curând pe scena Teatrului
Metropolis, în spectacolul „Baba care ascultă
ABBA”, în regia lui Theo Herghelegiu.

Actrița Luminița Gheorghiu s-a născut
pe 1 septembrie 1949, la București. A
absolvit Institutul de Artă Teatrală și
Cinematografică în 1972, la clasa lui Ion
Cojar.
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