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Cultura

ªapte dintre cei mai
apreciaþi tenori români,
pe scena constãnþeanã
Compania de Operã. Din luna
februarie, artiºtii constãnþeni vor
începe repetiþiile muzicale pentru
opereta „Lisistrata”, de Gherase
Dendrino, în regia lui ªtefan
Neagrãu ºi avînd scenografia
realizatã de Daniela Christopoulos.
Premiera acestui spectacol (singurul
în limba românã din repertoriul
teatrului constãnþean), o comedie
spumoasã, care se adreseazã mai
ales comunitãþii greceºti de la malul
mãrii, va avea loc în cadrul
Festivalului Internaþional de Muzicã
ºi Dans, din perioada mai - iunie.
Tot la începutul lunii februarie,
pe scena constãnþeanã vor debuta
pregãtirile pentru un concert
extraordinar, organizat de Teatrul
Naþional de Operã ºi Balet „Oleg
Danovski”, cu prilejul zilei de 8
Martie ºi susþinut de ºapte dintre cei
mai apreciaþi tenori români.
Directorul teatrului constãnþean,
Daniela Vlãdescu, a fãcut cunoscute
Tenorii Vlad Miriþã ºi Marius Manea se numãrã printre
numele artiºtilor care vor încînta
invitaþii speciali ai concertului extraordinar organizat
publicul feminin, pe data de 7 martie,
cu cele mai frumoase arii de operã,
de Teatrul Naþional de Operã ºi Balet „Oleg Danovski”
operetã ºi canþonete: Rãzvan
Sãraru, Daniel Stoica, Doru Iftene,
Ciprian Done - din cadrul Teatrului
Graþiela GHEORGHE
„Oleg Danovski”, Vlad Miriþã ºi Marius Manea –
de la Opera Naþionalã Bucureºti, precum ºi
La Teatrul Naþional de Operã ºi Balet „Oleg
Alfredo Pascu, de la Teatrul Naþional de Operetã
Danovski” vor începe, în curînd, repetiþiile pentru
Bucureºti. 
douã mari evenimente muzicale, pregãtite de

Picturile lui Camil Ressu,
la Muzeul de Artã
Alina CIUFU
Muzeul de Artã din
Constanþa deþine un vast ºi
diversificat patrimoniu cultural,
din care fac parte picturi, lucrãri
de graficã ºi artã decorativã ºi
sculpturi create de artiºti plastici
români din perioada modernã ºi
contemporanã.
În
cadrul
expoziþiilor permanente ale
instituþiei muzeale de la malul
mãrii, publicul poate admira
zece picturi create de artistul
plastic Camil Ressu, printre
care se numãrã „Case la þarã
(Peisaj de sat)”, „Þãrancã cu
copil”, „Peisaj” ºi „Autoportret”.
Lucrarea „Mamã cu copil”,
realizatã în ulei pe carton, a fost
creatã la Vlaici, în anul 1910, cu
personajul feminin portretizat ºi
în alte compoziþii ale perioadei.
Pictura a intrat în patrimoniul
Muzeului de Artã în anul 1966,
prin transfer de la Muzeul
Naþional de Artã al României.
De asemenea, tabloul „Fîntînã
la Plevna”, pictat în ulei pe
carton, a fost creat în timpul
Campaniei din 1913 ºi este
identic cu lucrarea intitulatã
„Turci la ciºmea”, care face
parte din patrimoniul Muzeului
Naþional de Artã al României.
Pictura a intrat în colecþiile
instituþiei muzeale de la malul
mãrii în anul 1987, prin achiziþie
din colecþia Paulei Maria Popa,
din Bucureºti.
„Într-un secol care a trãit din
plin agitaþia ºi convulsiile multor
curente ºi tendinþe artistice,
opera lui Camil Ressu ºi mai
ales programul sãu de creaþie ºi
de formaþie a unei noi generaþii
de artiºti ne apar ca exemple
demne de urmat. Pentru cã, ne
îngãduim sã credem, o culturã
se construieºte în felul în care a
nãzuit neîncetat Camil Ressu:
prin respect faþã de adevãrul
realitãþii, prin respect faþã de
valorile
spirituale,
prin
promovarea fãrã concesii a
exigenþei ºi a calitãþii autentice”,
scria criticul de artã Vasile
Drãguþ
despre
opera
plasticianului, în anul 1981, în

catalogul
Expoziþiei
retrospective „Camil Ressu”.
Pictorul Camil Ressu (1880
- 1962) s-a înscris, în anul 1897,
la ªcoala de Belle-Arte din
Bucureºti, unde i-a avut ca
profesori pe artiºtii plastici G.D.
Mirea ºi Eugen Voinescu, iar doi
ani mai tîrziu, s-a mutat la
ªcoala de Belle-Arte din Iaºi. În
1902 a terminat studiile cu
Medalia de argint ºi a plecat în
Germania, la Munchen, unde a
urmat cursurile Academiei
Regale de Artã. În acelaºi an, a
plecat ºi la Paris, unde a studiat
pictura, în cadrul Academiei
Julian, fiind elevul plasticianului
Jean-Paul Lurens. Alãturi de
Constantin Brâncuºi, Eustaþiu
Stoenescu ºi Nicolae Dãrãscu,
a fãcut parte din „Cercul
studenþilor” de la Paris, iar în
1907 s-a întors definitiv în þarã,
an în care a început sã
colaboreze cu desene la revista
„Furnica”, dar ºi la cotidienele
„Viitorul” ºi „Adevãrul”, lucrãri pe
care le semna cu numele
Rhesus sau Resus.
La un an de la întoarcerea
sa în þarã, Camil Ressu a
realizat coperta volumului de
poezii „Caleidoscop lui A.
Mirea”, scris de Dimitrie Anghel
ºi ªtefan O. Iosif. În anul 1910 a

realizat
desene
pentru
periodicele „Viaþa socialã” ºi
„Facla”, editate de N.D. Cocea,
iar trei ani mai tîrziu, a deschis
prima expoziþie personalã la
Ateneul Român. Pictorul a fost
mobilizat la Iaºi, pe lîngã Marele
Cartier General al Armatei ºi a
pictat, în anul 1917, scene de
rãzboi. În 1921, Camil Ressu a
fost
ales
preºedintele
Sindicatului artiºtilor plastici din
România, în acelaºi an a
executat
cortina
Teatrului
Naþional Bucureºti, iar alãturi de
ªtefan Dimitrescu ºi Nicolae
Tonitza, a creat prototipuri
pentru fabrica de ceramicã
„Troiþa” din Bucureºti. Patru ani
mai tîrziu, a fost numit directorul
ªcolii
de
Belle-Arte
din
Bucureºti, iar în 1931 a fost ales
rectorul aceleiaºi instituþii de
învãþãmînt. Statul francez l-a
învestit, în 1933, pe plasticianul
Camil Ressu, cu titlul de
Cavaler al Ordinului „Legiunea
de Onoare”, iar în 1950 a fost
ales preºedintele de onoare al
Uniunii Artiºtilor Plastici, un an
mai tîrziu fiindu-i oferit titlul de
Artist emerit al artei. De-a lungul
carierei sale, Camil Ressu a
participat
la
numeroase
expoziþii de artã plasticã, atît în
þarã, cît ºi peste hotare. 

“Unirea Principatelor”,
la Muzeul de Istorie
Alina CIUFU
Muzeul
de
Istorie
Naþionalã ºi Arheologie, în
colaborare
cu
Direcþia
Judeþeanã pentru Culturã,
Culte ºi Patrimoniu Cultural
Naþional Constanþa ºi Direcþia
Judeþeanã
a
Arhivelor
Naþionale, va organiza, pe
data de 23 ianuarie, cu
începere de la ora 11.00, în
aula „Adrian Rãdulescu”, un
simpozion ºtiinþific dedicat
Unirii Principatelor Române.
Potrivit
organizatorului,
muzeograful
Lavinia
Gheorghe, la eveniment vor
participa dr. Marian Zidaru,
consilier în cadrul Direcþiei
Judeþene pentru Culturã,

Culte ºi Patrimoniu Cultural
Naþional, dr. Virgil Coman,
directorul Direcþiei Judeþene a
Arhivelor Naþionale, prof. univ.
dr. Gheorghe Dumitraºcu ºi
eleva Amalia Nãstase din
cadrul Colegiului Naþional
Pedagogic
„Constantin
Brãtescu”, care vor susþine o
serie de comunicãri. De
asemenea, va fi prezentatã o
expoziþie de desene realizatã
de elevii ªcolii Generale nr.
22 „I.C. Brãtianu”, iar elevii
ºcolilor cu care Muzeul de
Istorie
Naþionalã
ºi
Arheologie
a
încheiat
contracte de parteneriat vor
oferi publicului un spectacol
dedicat Unirii Principatelor,
din care nu va lipsi „Hora

Unirii”, cîntec pe versurile
poeziei scrise de Vasile
Alecsandri, care a fost
publicatã pentru prima datã în
1856, în revista condusã de
Mihail Kogãlniceanu, „Steaua
Dunãrii”.
Unirea
Þãrii
Româneºti cu Moldova a fost
realizatã la 24 ianuarie 1859,
reprezentînd actul politic care
stã la baza României
moderne ºi a formãrii naþiunii
române. Împrejurãrile istorice
nu
au
permis
unirea
simultanã a celor trei þãri
române:
Moldova,
Transilvania
ºi
Þara
Româneascã. Statul naþional
român
s-a
format
treptat, începînd cu Unirea
din 1859. 

