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Regizorul Cãtãlin Mitulescu
ºi actriþa Dorotheea Petre,
la Gala de deschidere a IPIFF

Trofeul Festivalului de Folclor
“Mamaia 2006” a plecat în R. Moldova

Graþiela GHEORGHE

Alina CAPELARIU
ea de a doua searã a Festivalului
Naþional al Cîntecului ºi Dansului
Popular Românesc “Mamaia 2006” a
continuat, joi searã, la Teatrul de Varã din
staþiunea Mamaia, cu ultimii 25 de
concurenþi. Ca ºi în seara precedentã,
participanþii au concurat la cele douã secþiuni
- Soliºti vocali ºi Soliºti instrumentiºti,
interpretînd o doinã sau o baladã, fãrã
acompaniament muzical, ºi o melodie
ritmatã, cu acompaniament muzical.
Interpreþii admiºi în etapa finalã au fost
acompaniaþi, în cele douã seri de concurs, de
orchestra “Lãutarii”, din Chiºinãu, condusã de
maestrul Nicolae Botgros.
Primul solist care a intrat în concurs, joi
searã, a fost Ioan Pãdurariu Lãbunþ, din
Botoºani, care a putut fi urmãrit de public
cîntînd nu doar vocal, ci ºi la trompetã. Pe
parcursul celor 140 de minute dedicate
concursului, spectatorii veniþi în numãr mare
s-au arãtat încîntaþi de prestaþia interpreþilor
intraþi în concurs: Ionel Coca (Suceava),
Delia Barbu Cord (Mehedinþi), Andreea
Elena Feraru (Tulcea), Angelica Flutur
(Suceava), Liliana Geapana (Constanþa),
Ana Maria Gherghel (Lãpuº), Lavinia
Cesarina Goste (Satu Mare), Mihaela Grec
(Maramureº), Nicoleta Neagu Buga (Buzãu),
Anca Diana Panþîru (Timiºoara), Roxana
Reche (Alba), Mihaela Stanciu (Ploieºti),
Aurelian Dumitru Suciu (Sibiu), Alin Ionuþ
Tcaciuc (Suceava), Florina Izabela Tomiþã
(Dolj), Cirpian Zopota (Arad), Mariana Zota
(Timiº), Valeriu Bogheanu (instrumente de
suflat), Marcela Lucia Diþã (instrumente de
suflat), Radu Nechifor (nai), ªtefan Negurã
(nai), Alexandru ªura (þambal), Gina Tãnase
(nai) ºi Marius Zorilã (vioarã).

rimul Festival Internaþional al Producãtorilor de Film
Independenþi (IPIFF) din România, eveniment organizat de
Consiliul Judeþean Constanþa, Uniunea Producãtorilor de Film ºi
Audiovizual din România, UPFAR-ARGOA ºi Centrul Naþional al
Cinematografiei, va avea loc la Constanþa, în perioada 4-10
septembrie. Publicul cinefil va avea ocazia sã urmãreascã, în cele trei
locaþii care vor gãzdui prima ediþie a acestui eveniment unic în peisajul
cinematografic european, Glendale Cinema Tomis Mall, Cinema Studio
ºi Arenele Tomis, proiecþii ale celor aproape 30 de producþii de marcã,
înscrise atît în cadrul secþiunii competitive, cît ºi în afara acesteia. Cele
mai recente producþii de lung-metraj româneºti, printre care ºi
avanpremiere naþionale ca “Happy End“, în regia lui Radu Potcoavã ºi
“Dragoste pierdutã“, în regia lui Petre Nastase, alãturi de cele mai de
succes producþii autohtone, precum: “Legãturi bolnãvicioase“ (regia
Tudor Giurgiu), “A fost sau n-a fost“ (regia Corneliu Porumboiu), “Cum
mi-am petrecut sfîrºitul lumii“ (regia Cãtãlin Mitulescu), scurt-metraje
aparþinînd atît genului de ficþiune, cît ºi celui documentar, producþii
strãine recente de marcã, în avanpremierã naþionalã, sînt doar cîteva
din surprizele pe care le-au pregãtit organizatorii publicului cinefil.
Biletele pentru IPIFF vor fi puse în vînzare luni dimineaþã la Arenele
Tomis ºi Cinema Studio. Costul unui bilet este de 5 RON pentru o
proiecþie, indiferent de locaþie.
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Spectatorii au renunþat la inhibiþii
ºi au dansat pe melodiile
concurenþilor
Nici în cea de a doua searã a festivalului
concurenþii nu au scãpat de video-ghicitori,
dar nici de surprizele pregãtite de
organizatori, Consiliul Judeþean Constanþa,
în parteneriat cu Societatea Românã de
Televiziune (TVR). De altfel, publicul i-a
sprijinit, prin aplauze ºi ovaþii, pe concurenþi,
iar mulþi dintre spectatori au renunþat la
inhibiþii ºi au dansat pe melodiile interpreþilor.
“Concurenþii au fost mai valoroºi decît cei din
seara precedentã, însã juriul va avea o
misiune grea de îndeplinit atunci cînd va
trebui sã aleagã cîºtigãtorul Marelui Premiu.
Costumele au fost extraordinare, þinuta
scenicã la înãlþime ºi instrumentiºtii au fost
formidabili. Cu siguranþã, aceºti tineri ne vor
cãlca pe urme, însã trebuie sã respecte o

Cîºtigãtorul Premiului I la Secþiunea Soliºti instrumentiºti, Alexandru ªura
condiþie, foarte multã muncã”, a precizat
cunoscutul interpret Dumitru Fãrcaº, membru
al juriului.

Trofeul a fost cîºtigat de Valeriu
Bogheanu, participant la Secþiunea
Soliºti instrumentiºti
Juriul a fost format din: Elise Stan
(etnomuzicolog, realizator de emisiuni
folclorice
la
Televiziunea
Românã,
preºedintele juriului), Radu Comãnici
(preºedintele Comisiei de Organizare,
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Constanþa), Maria Magiru (doctor în
etnografie, directorul Muzeului de Artã
Popularã), Simona Patraulea (realizator de
emisiuni folclorice), Dumitru Fãrcaº
(interpret, profesor universitar al Academiei
de Muzicã din Cluj-Napoca, directorul Casei
de Culturã a Studenþilor din Cluj-Napoca),
Eugenia Florea (etnomuzicolog, realizator de
emisiuni folclorice la Societatea Românã de
Radiodifuziune),
Alexandra
Cepraga
(realizator muzical TVR), Angela Buciu
(interpret, profesor la catedra de canto a
Facultãþii de Muzicã a Universitãþii “Vatra” din
Baia Mare), Floarea Calotã (interpret de
muzicã popularã), Petre Paul Nicolescu
(profesor, directorul Centrului Judeþean de
Conservare ºi Promovare a Culturii
Tradiþionale Constanþa), Nicolae Peride
(prorector
al
Universitãþii
“Ovidius”
Constanþa, consilier judeþean), Steluþa Popa
(cercetãtor ºtiinþific, etnomuzicolog), Daniela

Roxana Gibescu (muzicolog, redactor
muzical la Casa de Discuri “Electrecord”),
Viorica Barbu Iuraºcu (asistent universitar,
doctorand la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Muzicã) ºi Nicolae Botgros
(artist al poporului, dirijorul orchestrei
“Lãutarii” din Chiºinãu). La Secþiunea Soliºti
vocali au participat 36 de concurenþi, laureaþi
ai altor festivaluri de gen. Premiul I la aceastã
secþiune, în valoare de 1.500 euro, a fost
obþinut de Roxana Reche, din Alba, pe locul
al II-lea situîndu-se trei participanþi: Florina
Izabela Tomiþã, din Dolj, ºi Georgeta
Chiþoran, din Corabia ºi Grec Mihaela, din
Maramureº. Premiul al II-lea este în valoare
de 1.000 euro, iar premiul al III-lea - 500 euro
a fost obþinut de Ana Maria Gherghel, din
Lãpuº, Lavinia Cesarina Goste, din Satu
Mare ºi Mariana Zota, din Timiº.
La Secþiunea Soliºti instrumentiºti au
concurat 14 tineri interpreþi, iar juriul a decis
ca Premiul I sã îi fie acordat lui Alexandru
ªura, þambal. Pe locul al II-lea s-au clasat
ªtefan Pitulici, vioarã, dar ºi Marius Zorilã,
vioarã. Premiul al III-lea a fost obþinut de
Radu Nechifor, nai, precum ºi de ªtefan
Negurã, tot nai. La aceastã secþiune, premiile
sînt, de asemenea, în valoare de 1.500 euro,
1.000 ºi 500 euro. Dupã îndelungi deliberãri,
juriul l-a declarat cîºtigãtor al Trofeului
Festivalului Naþional al Cîntecului ºi Dansului
Popular Românesc “Mamaia 2006” pe Valeriu
Bogheanu, din Republica Moldova, concurent
la Secþiunea Soliºti instrumentiºti. Valeriu
Bogheanu este fericitul cîºtigãtor al unui
autoturism “Matiz”. 

Weekend memorabil pentru amatorii de balet
nii dintre cei mai apreciaþi artiºti ai
dansului din þara noastrã, soliºti ai
Companiei de Balet din cadrul Teatrului Naþional
de Operã ºi Balet “Oleg Danovski“, vor putea fi
urmãriþi, duminicã searã, de la ora 19.00, în
superproducþia coregraficã “Cei trei muºchetari“.
Iubitorii de balet constãnþeni, dar ºi turiºtii aflaþi,
încã, pe litoral, au ocazia sã asiste, la Sala
Teatrului, la unul dintre cele mai frumoase
spectacole din repertoriul ultimilor ani. Baletul
poartã semnãtura lui Germinal Casado, renumit
prim balerin ºi asistent al marelui coregraf
francez Maurice Bejart, de remarcat fiind
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coregrafia de excepþie, adaptarea libretului dupã
binecunoscutul roman al lui Alexandre Dumas,
scenografia (decoruri, costume, proiecþii ale unor
picturi valoroase de epocã), precum ºi muzica un rafinat colaj din lucrãri renascentiste.
“Un spectacol antrenant, viu colorat, care se
adreseazã tuturor categoriilor de spectatori ºi
care pãstreazã integral farmecul eroilor ºi intrigii
imaginate de Dumas, într-o montare demnã de
tradiþia teatrului danovskian. Astfel pot fi regãsite
aici toate ingredientele specifice unor mari
montãri ale genului: dans clasic, modern,
pantomima umoristicã, scrima, scene picante“,

precizeazã consultantul artistic al Companiei de
Balet, Nicolae Spirescu. Spectacolul se bucurã
de o distribuþie de excepþie, din care fac parte
nume cu rezonanþã ale unor prim-balerini
constãnþeni: Monica Cherecheº (Ana de Austria),
Horaþiu Cherecheº (d’Artagnan), Felicia
ªerbãnescu (Constance Bonacieux), Simona
Costea (Milady), Cristian Tarcea (Buckingham),
cãrora li se asociazã sub semnul talentului alþi
soliºti în roluri principale: ªtefan Rãuþ (Athos),
Antoniu Gheorghiu (Porthos), Relu Dobrin
(Aramis), Constantin Dragomir (Richelieu), Gelu
Râpã (Ludovic al XIII-lea). 

“Cum mi-am petrecut sfîrºitul lumii“, filmul de debut al
festivalului
Gala de deschidere a IPIFF va avea loc luni, de la ora 20.00, la
Arenele Tomis, cu proiecþia filmului lui Cãtãlin Mitulescu, “Cum mi-am
petrecut sfîrºitul lumii“, distins, anul acesta, la Cannes, în cadrul

Regizorul Cãtãlin Mitulescu, unul dintre invitaþii speciali ai
Festivalului Internaþional al Producãtorilor de Film Independenþi
secþiunii “Un Certain Regard”, cu premiul pentru Cea mai bunã
interpretare, acordat actriþei Dorotheea Petre. Invitaþii speciali ai
evenimentului vor fi regizorul Cãtãlin Mitulescu, producãtorul Daniel
Mitulescu ºi actriþa Dorotheea Petre. Acþiunea filmului care va rula, în
curînd, ºi pe marele ecran constãnþean, se petrece în Bucureºtiul
anului 1989. “Cum mi-am petrecut sfîrºitul lumii“ este un film despre
cum un puºti de ºapte ani ne-a scãpat de Ceauºescu, iar o
adolescentã de 17 ani ºi-a putut hotãrî viitorul, o tragi-comedie cu
nuanþe de absurd ºi sublim. Din distribuþie fac parte: Dorotheea Petre,
Timotei Duma, Marius Stan, Marian Stoica, Ionuþ Becheru, Cristian
Vãraru, Mircea Diaconu, Carmen Ungureanu, Jean Constantin.
Scenariul este semnat de Andreea Vãlean ºi Cãtãlin Mitulescu, iar
regia îi aparþine lui Cãtãlin Mitulescu. Producþia a fost premiatã, pînã
acum, la cîteva dintre cele mai importante festivaluri de gen din lume:
Cannes 2006 - Un Certain Regard - Premiul pentru Interpretare
(Dorotheea Petre), Premiul Sundance/NHK International Filmmakers
pentru cel mai bun proiect european, Festivalul de film Sundance 2005,
Toronto International Film Festival - Secþiunea Contemporary World
Cinema, Festivalul de Film de la Bruxelles, Festivalul Internaþional de
Film de la Varºovia. De menþionat este faptul cã, pentru secþiunea de
competiþie, vor exista douã jurii distincte: unul pentru lung-metraj ºi unul
pentru scurt-metraj. Membrii juriului de lung-metraj sînt jurnalistul
Cristian Tudor Popescu, regizorul de teatru Alexandru Tocilescu, Senad
Alihadzic (Cinelink - Sarajevo Film Festival), producãtorul Cristian
Zgabercea ºi Iulia David (editor de film - revista “Time Out“ Bucureºti).
Membrii juriului de scurt-metraj sînt regizorul de film Marius Jurascu
(directorul Studioului de film documentar Alexandru Sahia), Dumitru
Moroºanu (producãtor ºi realizator TV), Emanuel Lãzãrescu (redactorºef revista Cinemagia), producãtorul Mihai Gheorghiu ºi actorul
Nicodim Ungureanu. 

Gala “Hop 2006”, o provocare pentru tinerii actori
Alina CAPELARIU
ala Tînãrului Actor
“Hop 2006” a fost
deschisã, ieri, la Centrul
Cultural din Mangalia, unde
tineri actori din Constanþa, dar
ºi din þarã au concurat atît la
secþiunea individual, cît ºi la
cea de grup. Ajunsã la cea de
a IX-a ediþie, manifestarea
reprezintã pentru participanþi o
experienþã în plus ºi un
examen dat cu ei înºiºi, aºa
cum a precizat directorul Galei
“Hop”, Cornel Todea. La
deschiderea
oficialã
a
evenimentului au participat
preºedintele UNITER, Ion
Caramitru, precum ºi cunoscuþi
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Juriul concursului: Marius Manole, Emilia Popescu, Cristina
Modreanu, Felix Alexa ºi ªtefan Iordache

actori din plan local ºi naþional.
Ediþia din acest an a Galei
Tînãrului Actor “Hop” este
organizatã
de
Uniunea
Teatralã
din
România
(UNITER), Ministerul Culturii ºi
Cultelor
ºi
Primãria
Municipiului Mangalia. În prima
searã de concurs, juriul ºi
publicul au avut ocazia sã îi
urmãreascã, la secþiunea
individual,
pe
Leo-Nora
Bãcanu, Adrian Anghel, Irina
Bodea Radu ºi George
Constantinescu. La secþiunea
grup, au fost prezentate
piesele de teatru “A ºaptea
cafana” ºi “Vor mai înflori florile
în noroi?”. Prima care a urcat
pe scenã a fost Leo-Nora

Bãcanu, care a prezentat
monologul “Cofee?... Tea?...
Me?...”, un colaj inspirat din
textele lui R.M. Fassbinder ºi
A.P. Cehov. Pentru Nora,
participarea la acest concurs a
reprezentat un exerciþiu de
actorie, cu temã impusã, o
provocare.
“Gala
<Hop>
reprezintã, pentru mine, o
provocare spre care m-am
aruncat mai mulþi ani la rînd ºi
al
cãrei
rezultat
mã
mulþumeºte pe deplin”, a
declarat Nora. În continuarea
programului, spectatorii l-au
putut urmãri evoluînd pe
Adrian Anghel, care a concurat
cu monologul “Scandalagiu”,
din opera teatralã “Sex, drugs

& rock and roll” ºi pe Irina
Bodea, care a interpretat “De
ce fierbe copilul în mãmãligã?”,
de Aglaja Veteranyi. Aceastã
secþiune a fost încheiatã de
George Constantinescu, care
a concurat cu “Pam-Pam”,
dupã pamfletele lui Constantin
Tãnase. “Este prima ºansã
pentru un tînãr actor de a se
întîlni cu un cenzor real,
capabil sã-i recunoascã sau nu
meritele”, a precizat Adrian.
Juriul din acest an a
concursului este format din
regizorul Felix Alexa, actorii
ªtefan
Iordache,
Marius
Manole ºi Emilia Popescu,
alãturi de criticul de teatru
Cristina Modreanu. 

