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Teatrul de Stat Constanþa deschide
stagiunea estivalã cu „Paparudele”

Graþiela GHEORGHE
Teatrul de Stat Constanþa
va
deschide
stagiunea
estivalã, în aceastã searã, la
ora 21.00, pe esplanada din

faþa Cazionului din staþiunea
Mamaia,
cu
spectacolul
„Paparudele”, cîºtigãtor al
Trofeului
Festivalului
Internaþional de Teatru de la
Alacati, Turcia. Acest spectacol

de teatru-dans, cu muzicã live
ºi vechi tradiþii populare, avînd
regia, scenariul ºi muzica
semnate de Liviu Manolache,
a fost prezentat cu mare
succes
pe
scenele
din

România ºi de peste hotare.
Avînd la bazã o frumoasã
poveste
de
dragoste,
spectacolul este realizat dupã
texte folclorice vechi, din zona
de deal, legate de tradiþii
populare, de belºug, de
dragoste, de deochi, de
descîntece - pentru copil,
dragoste, urã. Dansurile de
inspiraþie
popularã,
dar
stilizate, ritualurile magice,
decorurile interesante care
amplificã aura de mister a
întregii
atmosfere
a
spectacolului, muzica live,
cîntatã numai cu instrumente
de percuþie ºi de suflat,
ritmurile avînd la bazã tot teme
folclorice vor încînta, cu
siguranþã, publicul estival. Din
distribuþie fac parte: Georgiana
Mazilescu, Luiza Martinescu,
Florina Bulgaru, Andreea
Irimia,
Luminiþa
Violeta,
Remus Archip. Muzicieni sînt:
Liviu Manolache, Valeri Baran
ºi Bogdan Negreanu.
Spectacolul „Paparudele”
va fi prezentat ºi pe data de 25
iulie, de la ora 21.00, tot în aer
liber, în zona Cazinoului din
Mamaia. 

Concerte simfonice
ºi balet pentru
publicul estival
Alina CIUFU
Soliºtii, orchestra simfonicã ºi balerinii din cadrul Teatrului
Naþional de Operã ºi Balet „Oleg Danovski” vor începe, pe date
de 20 iulie, stagiunea estivalã. Douã concerte simfonice, „Pagini
nemuritoare din opere ºi operete” ºi „Muzicã de film - Broadway”,
dar ºi baletul „Viaþã de artist” vor putea fi urmãrite pînã pe data
de 5 septembrie, pe esplanada din faþa Cazinoului din staþiunea
Mamaia. Reprezentaþiile oferite de artiºtii constãnþeni vor începe
de la orele 21.00, 21.30 ºi 22.00. Orchestra simfonicã va fi
dirijatã, la cele douã concerte, de Gheorghe Stanciu ºi Radu
Ciorei.
Imediat ce stagiunea estivalã se va termina, vor fi reluate
spectacolele în sala Teatrului Naþional de Operã ºi Balet „Oleg
Danovski”, cînd publicul va avea ocazia sã urmãreascã alte
premiere. În aceastã perioadã se fac demersurile pentru o nouã
montare a spectacolului de balet „Spãrgãtorul de nuci”,
coregrafia ºi scenografia fiind realizate de artistul emerit
Gheorghi Kovtun din Sankt Petersburg. O altã premierã a
stagiunii 2007 – 2008 este opera „Carmen” de Geoges Bizet, în
regia tinerei Rãsvana Cernat, dirijor fiind maestrul Rãsvan
Cernat. De asemenea, Compania de Balet a instituþiei teatrale
pregãteºte un nou spectacol, „Cenuºãreasa”, în coregrafia
maestrului Cãlin Hanþiu ºi scenografia lui Cãtãlin Arbore. „O sã
fie o toamnã bogatã în evenimente ºi plinã de surprize. Îi
aºteptãm pe spectatori cu mult drag, atît la reprezentaþiile din
staþiunea Mamaia, cît ºi sã participe la stagiunea din toamnã”, a
declarat directorul Teatrului Naþional de Operã ºi Balet „Oleg
Danovski”, Daniela Vlãdescu. 

Noi descoperiri arheologice la cetatea Histria
Alina CIUFU
Cercetãrile sistematice din
acest an de la cetatea Histria au
început în urmã cu aprox. douã
sãptãmîni ºi, potrivit ºefului de
ºantier, Alexandru Suceveanu,
au apãrut, deja, primele
descoperiri. În cadrul acestei
noi campanii sistematice de
cercetare se realizeazã sãpãturi
atît extramuros (în afara
zidurilor cetãþii), cît ºi în incinta
cetãþii. „În afara zidurilor cetãþii,
într-un sector foarte important,
care
a
adus
rezultate
extraordinare ºi pînã în prezent,
s-a ajuns cu cercetarea pînã în
perioada greacã. A apãrut un
portic, care înconjoarã o
construcþie religioasã, sub care
a fost scoasã la suprafaþã o
casã. Acum o jumãtate de orã
(n.r. ieri), s-a gãsit o monedã, pe
care o vom cerceta, pentru a ne
da seama din ce perioadã face
parte”, a declarat Alexandru
Suceveanu. De asemenea,
cercetãtorii realizeazã sãpãturi,
tot
extramuros,
pentru

delimitarea zonei de sud a
cetãþii.
În
interiorul
cetãþii,
arheologii au descoperit ºi un
vas întreg de epocã romanã. În
acelaºi sector, cercetãtorii au
reuºit sã realizeze o cronologie
pentru perioada greacã.
Ultimul sector cercetat în
cadrul campaniei din acest an
este cel al aºa-numitei bazilici
„Florescu”, sub care s-a gãsit,
mai demult, un podium,
înconjurat de un zid. „Acum
apar detalii din perioade
intermediare, dintre acest

podium, care dateazã din
perioada de început a epocii
romane ºi care este singura
construcþie
religioasã,
ºi
bazilica creºtinã de mai tîrziu”, a
adãugat Alexandru Suceveanu.
În acest an, la cetatea
Histria desfãºoarã sãpãturi
arheologice specialiºti din
cadrul unor importante instituþii
de profil din þarã: Muzeul
Naþional
de
Istorie
a
Transilvaniei, Muzeul Naþional
de
Istorie
a
României,
Bucureºti,
Institutul
de
Arheologie „Vasile Pârvan”. 

Opaiþe ceramice în colecþiile
Muzeului de Istorie
Alina CIUFU
Muzeul de Istorie Naþionalã ºi Arheologie din
Constanþa deþine în patrimoniul sãu o
impresionantã colecþie de opaiþe din ceramicã,
piese provenite din descoperiri, achiziþii ºi
donaþii. „Studierea lor din punct de vedere
tipologic ºi cronologic, cercetarea mai
îndeaproape a reliefurilor de pe disc ºi a
ornamentaþiei în general, ca ºi observaþiile fãcute
asupra tehnicii de fabricaþie au dus la concluzii
pertinente privind viaþa socialã în antichitate”, a
declarat muzeograful Cecilia Paºca. Un opaiþ
antic este compus dintr-un recipient sau bazin
prelungit, cu un cioc pentru fitil ºi prevãzut, în
mod normal, în partea opusã, cu toartã. Corpul
recipientului, care are o formã rotundã, era
destinat pãstrãrii combustibilului. Recipientul
poate fi, uneori, deschis, dar, în majoritatea
cazurilor, este acoperit cu o suprafaþã planã,
numitã disc, strãbãtutã de unul sau douã orificii
pentru umplere. Recipientul era, de cele mai
multe ori, decorat cu reprezentãri figurate de
zeitãþi, animale, scene diverse sau figuri
geometrice. „Între chenarul discului ºi partea
superioarã a opaiþului se formeazã o bordurã,
care are diferite dimensiuni ºi unghiuri faþã de

pereþii recipientului, ormanentatã cu motive
geometrice ºi vegetale”, a adãugat Cecilia
Paºca.
În ceea ce priveºte modul de fabricare a
opaiþelor, cele mai vechi era fãcute la roatã,
procedeu menþinut pînã în secolul al II-lea î. Hr,
dupã care s-a trecut la folosirea tiparului. La
opaiþele lucrate la roatã, ornamentaþia este
destul de simplã, iar ciocul ºi toarta erau
adãugate prin lipire. Opaiþele mulate se obþineau
cu ajutorul unui tipar cu douã valve, cu ajutorul
cãruia se realiza imprimarea pãrþii superioare cu
motivele ornamentale. Partea inferioarã purta,
adîncitã sau în relief, ºtampila sau numele
fabricantului. Tiparul era confecþionat dupã un
model, un opaiþ din lut masiv, fin ºi dur, care era
folosit la obþinerea mai multor tipare, atunci cînd
cele vechi erau uzate.
Dintre tipurile de opaiþe care sînt expuse la
Muzeul de Istorie Naþionalã ºi Arheologie se
numãrã cele cu bazin deschis ºi tub central,
opaiþe în formã de sferã turtitã sau cu disc plat ºi
corp rotund, care dateazã din secolele IV-III î. Hr.
De asemenea, mai sînt expuse ºi opaiþe cu
apucãtoare în formã de frunzã, care dateazã din
secolele II-III d. Hr., precum ºi opaiþe din epoca
romano-bizantinã, secolele IV – VI d. Hr. 

